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Abstract:The existence of an insolvency proceeding with respect to the insolvency of the simple
individuals or consumers is a requirement for any state organization. The procedure provided by the Law
no.151/2015 applies to the individual debtor whose obligations don’t result from the development of an
enterprise.
The application of the insolvency procedure of an individual is made if the debtor fulfills certain
conditions: has the usual domicile or residence in Romania for at least 6 months prior to the submission
of the application; is in a state of insolvency and there is no reasonable likelihood of returning to normal
within 12 months; the total amount of its outstanding obligations is at least equal to the limit of 15
minimum wages per economy.
The debtor who has been subject to such a procedure during the last 5 years previous to the filling of the
new application is no longer a beneficiary of an insolvency based procedure on a debt drawback project
or of an insolvency project through an asset liquidation or by a simplified procedure.
The procedures provided by the Law no.151/2015 are not applicable to the debtor who is in one of the
following situations: such a procedure was closed for reasons attributable to the debtor less than 5 years
prior to the filling of a new application; he has been definitively convicted of committing tax evasion or
forgery or against; he has been fired for imputable reasons over the past two years; he has not taken
reasonable care to find a job or has refused such a place or other income-generating activity; he has
accumulated voluptuous expenses knowing he is in insolvency; he has determined or facilitated the
reaching of insolvency with intent or serious fault; is opened at the time when the application is filled
another insolvency proceedings.
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I. GENEZA, EVOLUȚIA ȘI TENDINȚA ACTUALĂ ÎN MATERIA
INSOLVENȚEI PERSOANEI FIZICE ȘI DE CE A FOST NECESARĂ O ASEMENEA
REGLEMENTARE ÎN ROMÂNIA
1. Geneza și evoluția
Primele reglementări1 de drept românesc în materie de faliment se găsesc în Codul
Caragea din Muntenia (1818) și în Codul Calimach din Moldova (1817). Ele au fost elaborate
sub influența Codului civil francez (1804) și a Codului civil austriac (1811).
Starea de faliment a debitorului era apreciată în Codul Caragea ca o stare de
„mofluzenie‖ pentru care datornicul putea să obțină milostivirea creditorilor (adică să fie scuzat)
sau să fie considerat ca falit fraudulos (adică mofluz prefăcut) pentru care trebuia să facă o
cesiune de bunuri în favoarea creditorilor, prin care să fie liberat de datorii.
1

R. Bufan, A. Deli-Diaconescu, F. Moțiu, coord. și colaboratorii, Tratat practic de insolvență, Ed. Hamangiu,
București, 2014, p.29.
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În Codul Calimach falimentul sau „rânduiala concursului creditorilor‖ era regula
prevăzută de lege privind procedura care trebuia urmată prin chemarea tuturor creditorilor pentru
clarificarea și dovedirea pretențiilor lor, pentru împărțirea averii debitorului. Procedura de
faliment era deschisă printr-o sentință dată de judecătorie, având ca efect transferul activului
debitorului către masa credală.
Prima lege românească asupra falimentului a fost Condica pentru Comerciu apărută în
Muntenia în anul 1840 și aplicată și în Moldova din anul 1864 și până în anul 1887 când a fost
adoptat Codul Comercial român (în prezent abrogat), care a conturat instituția falimentului
comerciantului persoană fizică sau juridică.
Comerciantul care a încetat plățile pentru datoriile sale comerciale este în satre de
faliment și trebuia supus acestei proceduri (art. 695 din Codul comercial). Au urmat în această
materie și alte reglementări, precum Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării și
lichidării judiciare, Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței și Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, această din urmă lege fiind în vigoare și
astăzi.
Dacă în materia comerciantului persoană fizică a existat o reglementare și o procedură a
insolvenței acestuia, în privința necomerciantului, consumatorului, persoană fizice nu am avut o
procedură specială a insolvenței.
Pentru neputința persoanei fizice necomerciant de a-și plăti datoriile, a existat în Codul
civil din anul 1864 noțiunea de „deconfitura‖, adică de novație și delegare a plății (art.1133),
pentru care se aplica același tratament ca pentru oricare debitor, adică executarea silită, fără a fi
avută în vedere soarta debitorului, dacă rămâne fără mijloace de subzistență 2. O asemenea
concepția ar fi „toxică‖ astăzi, când dinamica globalizării 3 economice amplifică circulația
bunurilor și persoanelor, când afacerile sunt bazate pe credit și când și persoanele fizice
necomercianți (consumatori) pot fi prinse în „foarfecele‖ crizelor economico-financiare cu
datorii, care pot depăși capacitatea lor de rambursare, pe fondul unui risc sistemic și al
contagiunii unor asemenea crize 4.
Pentru asemenea situații trebuie să existe o protecție care să le permită persoanelor
fizice consumatori să supraviețuiască.
2. Tendințe actuale în materia insolvenței persoanei fizice
Regim juridic în materie de insolvență și pentru necomercianți este consacrat prin
dispozițiile Regulamentului (U.E.) nr.848/2015 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 mai 2015 privind procedurile de insolvență. În pct.9 din Preambulul Regulamentului
845/2015 se dispune că „prezentul regulament ar trebui să aplice procedurilor de insolvență care
îndeplinesc condițiile stabilite în acesta indiferent dacă debitorul este o persoană fizică sau
juridică, un comerciant sau un particular‖.
Prin această prevedere Regulamentul (U.E.) nr.848/2015 recomandă statelor semnatare
să stabilească un regim juridic identic debitorilor în cadrul procedurii insolvenței fără diferențiere
între persoanele fizice sau juridice, comercianți sau necomercianți.
Un alt act adoptat la nivelul Uniunii Europene cu incidență în materie de insolvență este
„Recomandarea nr.135 a Comisiei U.E. din 12 martie 2014 privind o nouă abordare a eșecului în
afaceri și a insolvenței‖. În domeniul de aplicare al Recomandării nu sunt incluse
2

R. Bufan, A. Deli-Diaconescu, F. Moțiu, op.cit., 2014, p.1006
A. M. Găină, Globalizarea și crizele financiare, Ed. ProUniversitaria, București, 2012, p. 76; A. M. Găină, Comerț
internațional, Ed. Universitaria, Craiova, 2014, p. 36
4
A. M. Găină, op.cit., 2012, p. 84
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supraîndatorarea și falimentul consumatorilor, dar sunt invitate statele membre să analizeze
posibilitatea aplicării acesteia și necomercianților, consumatorilor, avându-se în vedere că
principiile din aceasta ar putea fi valorificate și pentru consumatori5.
Fără a intra într-o analiză și prezentare privind modul în care au fost adoptate
reglementări privind insolvența persoanei fizice în statele membre ale U.E. 6 arătăm că multe
dintre acestea au fost adoptate în timp legi în acest sens [ex: Germania (1999); Franța (1989);
Austria (1995); Olanda (1998); Danemarca (1997); Suedia (2006); Grecia (2010); Portugalia
(2004); Polonia (2009); Lituania (2013); Cehia (1991); Irlanda (2012)].
3. De ce o lege a insolvenței persoanei fizice în România?
Adoptarea unei legi a insolvenței persoanei fizice în România a fost determinată atât de
imperative care țin de realitatea economico-sociale de la noi, cât și din imperative de aliniere a
legislației noastre la cea europeană. Trăim într-o lume globalizată7 și suntem în conexiune și
interdependență cu celelalte comunități statale, financiare ori de altă natură.
Consumatorii ca participanți la raporturile juridice care se crează în mediul de afaceri,
dar și în afara acestuia trebuie să beneficieze de un tratatment specific atunci când din motive
obiective sau subiective sunt supraîndatorați.
Este nevoie de un echilibru 8 între debitori și creditori, chiar dacă ei au interese opuse.
Mai mult decât atât o lege eficientă a insolvenței persoanei fizice, împreună cu alte
măsuri și bune practici i-ar disciplina pe debitori și ar asigura o mai bună satisfacere a
creditorilor și ar preveni supraîndatorarea, cu consecințe în îmbunătățirea calității vieții și
reducerii sărăciei9.
Hazardul, pericolul fraudei, riscul lipsei de disciplină în creditare cu consecința
supraîndatorării și întârzierilor la plata ratelor cauzate de disfuncționalități economico-sociale
(șomaj; dobânzi mari; risc de curs valutar; inflație; etc) sunt de notorietate în România și dovada
cea mai elocventă o reprezintă sutele de mii de litigii dintre creditori și consumatori.
Într-un asemenea context economico-social adoptarea unui act normativ care să
reglementeze insolvența persoanei fizice necomerciant (consumatori) a fost mai mult decât o
necesitate de moment ci un imperativ care să instituie un cadru de protecție și echilibru în cazul
situațiilor de supraîndatorare a consumatorilor de bună-credință.
4. Scopul Legii nr.151/2015
Potrivit art. 1 din Legea nr.151/2015 scopul acestuia este instituirea unor proceduri
colective pentru redresarea financiară a debitorului persoană fizică de bună credință, acoperirea
într-o măsură cât mai mare a pasivului acestuia și descărcarea de datorii.
Din conținutul textului de lege menționat se poate constata că scopul legii insolvenței
persoanei fizice are următoarele componente: redresarea situației financiare a debitorului;
acoperirea pasivului acestuia; descărcarea de datoriile acestuia rămase după parcurgerea
procedurii.
5

Recomandarea Comisiei U.E. din 12 martie 2014 privind noua abordare a eșecului în afaceri, Preambul pct.15,
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3d2631f9-ab55-11e3-86f901aa75ed71a1/language-ro
6
R. Bufan, A. Deli-Diaconescu, F. Moțiu, op.cit., 2014, p.1011 și următoarele.
7
A. M. Găină, op.cit., 2012, p.5; A. M. Găină, op.cit., 2014, p. 36.
8
M. Comșa, Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice nr.151/2015, Ed. Universul Juridic, București,
2018 p.13.
9
R. Bufan, A. Deli-Diaconescu, F. Moțiu, op.cit., 2014, p.1019
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Prin redresarea situației financiare a debitorului aflat în dificultate se urmărește atât
protecția debitorului, prin acordarea șansei de revenire la normal, cât și a creditorilor în a-și
recupera creanțele pe fondul acestei redresări. Dacă debitorul are venituri mai mari atunci
creditorul are șanse mai mari de recuperare a creențelor.
Acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului debitorului și în consecință
satisfacerea creanțelor creditorilor se face fie prin procedura administrativă pe bază de plan de
rambursare a datoriilor (art.13 și următoarele din Legea nr.151/2015), fie prin procedura
judiciară de lichidare a activelor (art.46 și următoarele din Legea nr.151/2015).
Descărcarea de datoriile rămase după efectuarea plăților în planul de rambursare sau
după valorificarea activelor se face dacă debitorul va continua să facă plăți și va fi supus
limitărilor și interdicțiilor prevăzute de lege (art.72 din Legea nr.151/2015).
De remarcat că scopul procedurii de isolvență a persoanei fizice consumator este atât
economic, cât și social10, adică de a oferi protecție creditorului dar și de a-l salva pe debitorul de
bună credință.
II. CARE SUNT PERSOANELE CĂRORA LI SE APLICĂ PROCEDURA ȘI ÎN
CE CONDIȚII?
1. Persoanele cărora li se aplică procedura insolvenței persoanei fizice
Procedura insolvenței persoanei fizice se aplică debitorului persoană fizică ale cărei
obligații nu rezultă din exploatarea de către aceasta a unei întreprinderi, așa cum este
reglementată aceasta în art.3 din Codul civil.
Potrivit art.3, alin.2 din Codul civil sunt considerați profesioniști toți cei care
exploatează o întreprindere. Prin exploatarea unei întrepridneri se înțelege exercitarea sistematică
de către una sau mai multe persaone a unei activități organizate ce constă în producerea,
administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii indiferent dacă are sau nu ca
scop obținerea de profit [art. 3 (3) din Codul civil].
Profesioniștii11 sunt persoanele fizice sau juridice care exploatează o întreprindere civilă
sau comercială.
Ei sunt profesioniști comercianți sau necomercianți în raport de scopul și obiectul
întreprinderii. În categoria profesioniștilor comercianți persoane fizice care pot face obiectul unei
proceduri de insolvență, în Legea nr.85/2014 sunt cuprinse în art.38, persoanele fizice autorizate,
titularul întreprinderii individuale și membrii întreprinderii familiale și altă persoană care
desfășoară activități specifice profesioniștilor care nu au autorizația cerută de lege pentru
exploatarea unei întreprinderi și nu este înregistrată în registrul comerțului. Procedura prevăzute
de Legea nr.85/2014 nu se aplică persoanelor fizice care exercită profesii liberale (avocați;
medici; practicieni în insolvență; experți contabili; etc) și care exploatează o întreprindere.
Din conținutul dispozițiilor cuprinse în Legea nr.85/2014 cât și din al celor cuprinse în
Legea nr.151/2015 se deduce că procedurile privind insolvența persoanelor fizice reglementate
de Legea nr.151/2015 sunt aplicabile numai simplilor particulari sau consumatori ale căror
obligații nu rezultă din exploatarea de către aceștia a unei întreprinderi, așa cum este aceasta
prevăzută în art.3 din Codul civil.

10

M. Comșa, op.cit., 2018, p.19; R. Bufan, A. Deli-Diaconescu, F. Moțiu, op.cit., 2014, p.1024
S.D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 36 ; V. Găină, Drept
comercial român, Ed. C.H.Beck, București, 2017, p. 65; V. Nemeș, Drept comercial, Ed. Hamangiu, București,
2012, p. 25.
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Deci persoana fizică profesionist nu poate beneficia de o procedură de insolvență
prevăzută de Legea nr.151/2015 pentru obligațiile rezultate din exploatarea unei întreprinderi,
dar poate să uzeze de această procedură în calitatea de consumator pentru obligații născute din
raporturi la care a participat într-o asemenea calitate12.
În doctrină13 a fost exprimată opinia bazată și pe practica judiciară 14 că pot accesa
procedura insolvenței persoanei fizice și cei care au garantat obligațiile unui profesionist și au
plătit datoriile acestuia în baza contractelor de garanția, aceștia fiind considerați consumatori
2. Condițiile pentru deschiderea procedurii insolvenței persoanei fizice
2.1. Care sunt condițiile?
Potrivit art. 4 din Legea nr. 151/2015, debitorul persoană fizică ale cărui obligații nu
rezultă din exploatarea unor întreprinderi, ci din raporturi juridice în care a avut calitatea de
consumator, poate solicita deschiderea procedurii insolvenței în următoarele condiții: are
domiciliul, reședința sau reședință obișnuită în România de cel puțin 6 luni anterior depunerii
cererii; este în stare de insolvență și nu există o probabilitate rezonabilă de a redeveni capabil,
într-o perioadă de maxim 12 luni, să-și execute obligațiile; cuantumul total al obligațiilor sale
scadente este cel puțin egal cu valoarea-prag.
Condițiile pentru solicitarea deschiderii procedurii insolvenței persoanei fizice trebuie
să fie îndeplinite cumulativ de către debitorul solicitant.
2.2. Condiția existenței domiciliului, reședinței sau reședinței obișnuite de cel puțin
6 luni în România, anterior depunerii cererii
Persoana fizică necomerciant (consumatorul) poate să solicite deschiderea procedurii
insolvenței în România dacă are domiciliul, reședința sau reședință obișnuită de cel puțin 6 luni
anterioar în țară.
Cetățenii români au dreptul să-și stabilească ori să-și schimbe în mod liber domiciliul
sau reședința în țară sau în străinătate (art. 86 Codul civil).
O persoană fizică nu poate să aibă în același timp decât un domiciliu și o reședință.
Potrivit art. 87 din Codul civil „domiciliul persoanei fizice în vederea exercitării drepturilor și
libertăților sale civile, este locul unde își are principala așezare‖.
În privința domiciliului persoanei fizice există și alte prevederi legale, precum cele din
art. 27(1) din OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reșendința și actele de identitate ale
cetățenilor români, în care se dispune că „domiciliul persoanei fizice este acela unde aceasta
declară că are locuința principală‖.
Noțiunea de domiciliu privită în sens larg este un atribut de identificare a persoanei
fizice care o individualizează în spațiu, prin indicarea unui loc cu această semnificație 15.
Reședința persoanei fizice este locul unde își are locuința secundară (art. 88 Codul
civil).
Reședința obișnuită este acolo în statul în care persoana își are locuința sau așezarea
principală, chiar dacă nu a îndeplinit formalităție legale de înregistrare (art. 2570 Codul civil). O
12

M. Comșa, op.cit., 2018, p.68
M. Comșa, op.cit., 2018, p.68
14
Ordonanța CJUE pronunțată în cauza C-535/16 având ca obiect decizia preliminară formulată în temeiul art.
267TFUEde Trinbunalul specializat Mureș în procedura Michael Tibor Bachman c. FAER IFN SA, menționată de
M. Comșa, în op.cit., 2018, p.69.
15
Gh. Beleiu, „Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil‖, Ed. Universul Juridic,
București, 2007, p. 406; E. Chelaru, „Drept civil. Persoanele, Ed. C. H. Beck, București, 2012, p. 44; O. Ungureanu,
C. Munteanu, „Drept civil. Persoanele‖, Ed. Hamangiu, București, 2015, p. 275
13
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asemenea concepție privind reșendința obișnuită este determinată în chiar Legea nr. 151/2015
unde în art. 4 alin. 2, se dispune că „debitorul are reședință obișnuită în România dacă locuiește
în mod statornic în România chiar dacă nu a îndeplinit formalitățile legale de înregistrare, dacă
are bunuri și/sau realizează venituri în România.
Stabilirea domiciliului, reședinței sau reședinței obișnuite în contextul reglementărilor
privind insolvența persoanei fizice nu comportă dificultăți în dreptul românesc, dar trebuie avute
în vedere și prevederile din Regulamentul (UE) 848/2015 privind insolvența transfrontalieră care
operează cu noțiunea de „centrul intereselor principale ale debitorului.‖ (pct. 23 din Preambul).
Adică pentru a preveni utilizarea abuzivă sau frauduloasă a practicii de căutare a instanței celei
mai favorabile, prezumția privind centrul intereselor principale este locul unde se află sediul
social, locul principal de desfășurare a activității sau reședința obișnuită, „ nu ar trebui să se
aplice dacă debitorul persoană juridică și-a anunțat sediul într-un interval de 3 luni anterioare
cererii de deschidere a procedurii insolvenței sau dacă debitorul persoană fizică și-a mutat
reședința obișnuită într-un interval de 6 luni anterior cererii de deschidere a procedurii
insolvenței‖.
Apreciem că această condiție de stabilire a competenței terioriale a instanței în raport de
stabilitatea domiciliului, reședinței ori reședinței obișnuite de 6 luni, în raza instanței la care se
adresează cererea, este impusă pentru a se preveni fraudarea sau abuzul de către debitor prin așazisul „turism judiciar‖.
2.3. Condiția stării de insolvență și inexistența probabilității de redresare
Această a doua condiție pentru solicitarea de către consumator a deschiderii procedurii
insolvenței are două componente: existența stării de insolvență; inexistența posibilității
rezonabile de redresare în termen de 12 luni cu menținerea unui nivel de trai rezonabil pentru
debitor și pentru persoanele aflate în întreținerea sa.
Insolvența debitorului persoană fizică (consumator) este acea stare a patrimoniului
acestuia care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata
datoriilor pe măsură ce acestea devin scadente (art. 3, pct. 12 din Legea nr. 151/2015).
Față de conținutul și redactarea dată stării de insolvență, în art. 3 pct. 12 din Legea nr.
151/2015, insolvența debitorului este iminentă în condiția în care fondurile sale bănești
disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor sale pe măsură ce acestea devin scadente. În
afară de această situație, debitorul se poate afla și într-o stare de insolvență prezumată.
Insolvența prezumată este prezumată relativ, dacă după trecerea unui termen de 90 de
zile de la scadență, debitorul nu a plătit datoria față de unul sau mai mulți creditori (art. 3 pct. 12
din Legea nr. 151/2015).
Cea de-a doua componentă a stării de insolvență a debitorului referitoare la inexistența
probabilității rezonabile de redresare a acestuia într-o perioadă de maxim 12 luni are câteva
elemente structurale și anume: redobândirea capacității de executare a obligațiilor contractate;
menținerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine și pentru persoanele pe care le are în
întreținere.
Redobândirea capacității de executare a obligațiilor contractate presupune obținerea de
către debitor a unor fonduri bănești suficiente din activitatea sa și din valorificarea bunurilor
urmăribile pentru acoperirea la scadență a datoriilor, ea fiind cheia de bază a redresării, privită în
context cu celălalt element al menținerii unui nivel de trai rezonabil.
Aprecierea probabilității rezonabile de redresare a debitorului trebuie facută cu luarea în
considerare a cuantumului total al obligațiilor raportat la veniturile realizate sau prognozate a fi
realizate în raport de nivelul de pregătire profesională și de expertiză ale debitorului, precum și la
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bunurile urmăribile deținute de acesta. Este evident că o persoană fizică având o pregătire de
specialitate superioară și expertiză într-un domeniu are șanse de câștiguri bănești mai mari și
posibilități mai mari de acoperire a obligațiilor.
Același lucru se poate afirma și despre o persoană care deține multe și valoroase bunuri
care pot fi urmărite. Potrivit art. 727 din Codul de procedură civilă, nu pot fi urmărite
următoarele bunuri mobile: bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului
și familiei sale și obiectele de cult dacă nu sunt mai multe de același fel; obiectele indispensabile
persoanelor cu handicap și cele destinate îngrijirii bolnavilor; alimentele necesare debitorului și
familiei sale pe timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele
necesare până la noua recoltă, animalele destinate obținerii mijloacelor de subzistență și furajele
necesare pentru aceste animale până la noua recoltă; combustibilul necesar debitorului și familiei
sale socotit pentru 3 luni de iarnă; scrisorile, fotografiile și tablourile personale sau de familie și
altele asemenea; bunurile declarate neurmăribile în cazurile și condițiile prevăzute de lege.
Nu pot fi urmărite nici bunurile destinate exercitării ocupației sau poziției debitorului
(art. 728 Codul civil).
O asemenea evaluare prevăzută de lege, privind probabilitatea rezonabilă a debitorului
de a se redresa, confirmă scopul economic și social pe care îl are procedura insolvenței persoanei
fizice.
2.4. Condiția existenței cel puțin egale a cuantumului total al obligațiilor scadente
cu valoarea prag
Cuantumul total al obligațiilor scadente ale debitorului trebuie raportat la valoarea-prag
pentru care se poate solicita deschiderea procedurii insolvenței persoanei fizice.
Valoarea-prag este cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar
pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolvenței persoanei fizice întruna dintre formele prevăzute de lege, în sumă de 15 salarii minime pe economie.
Calculată la nivelul actual al salariului minim pe economie în România, de 1950 lei,
valoarea-prag este la această dată de 29.250 lei, care este o sumă rezonabilă față de starea
economiei și de veniturile persoanelor fizice în general.
De ce s-a introdus ca și condiție și o valoare-prag? Considerăm că o asemenea condiție
este necesară pentru a se preveni orice abuz al creditorilor de a solicita pentru orice creanță de
orice nivel deschiderea procedurii insolvenței persoanei fizice.
Stabilirea valorii-prag se face în funcție de salariul minim pe economie la data
introducerii, după caz, a cererii de insolvență la instanță sau la comisia de insolvență.
III. CINE NU POATE BENEFICIA DE PROCEDURA INSOVENȚEI
PERSOANEI FIZICE?
1. Debitorul care a mai fost subiect al unei asemenea proceduri cu eliberarea
datoriilor reziduale cu mai puțin de 5 ani anterior formulării unei noi cereri [art. 4(3) din
Legea nr. 151/2015]
Debitorul care a mai fost subiect al unei proceduri de insolvență a persoanei fizice, cu
eliberarea de datoriile reziduale cu mai puțin de 5 ani anterior formulării unei noi cereri de
deschidere a procedurii insolvenței nu mai poate beneficia de o procedură a insolvenței pe bază
de plan de rambursare a datoriilor, de o procedură judiciară de insolvență prin lichidare de active
sau de o procedura simplificată de insolvență [art. 4(3) din Legea nr. 151/2015]. O asemenea
interdicție există și în cazul profesioniștilor persoane fizice sau juridice în materie de
reorganizare judiciară, în sensul că „nu poate propune un plan de reorganizare debitorul care într81
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un interval de 5 ani anterior formulării cererilor introductive a mai fost subiect al procedurii‖
[art. 132(4) din Legea nr. 85/2014].
Pentru consumator, interdicția de a mai beneficia de o nouă procedură de insolvență în
intervalul de 5 ani de la o altă procedură a fost instituită din rațiuni care țin de credibilitatea și
capacitatea sa în executarea obligațiilor pe care și le asumă, dar și din motive care se referă la
stabilitatea circuitului juridic. O persoană care din când în când în mai puțin de 5 ani nu poate
face față datoriilor ori este de rea-credință ori este incompetentă să-și gestioneze existeța, nu
trebuie să beneficieze în permanență de „clemență‖ și „protecție socială‖. Trebuie trezită la
realitate și determinată să-și administreze corect veniturile și bunurile și să respecte regulile
comunitare de existență.
Perioada de 5 ani este suficientă și rezonabilă pentru a se aprecia în ce măsură șansa de
redresare a fost valorificată și și-a produs efectele benefice.
În literatura juridică16 s-a afirmat că atunci când prin planul de rambursare au fost
acoperite datoriile în totalitate, ar fi posibilă pe cale de excepție formularea unei noi cereri de
deschidere a procedurii insolvenței mai devreme de 5 ani de la închiderea vechii proceduri
nefinalizată, cu o eliberare de datorii reziduale. Este adevărat că în acestă situație, debitorul a
satisfăcut creanțele creditorilor, dar în condițiile stabilite prin plan. Acest fapt nu îi conferă, însă,
credibilitate debitorului respectiv pentru a beneficia de o nouă procedură, într-un interval așa de
scurt.
2. Debitorul a cărei procedură a fost închisă din motive imputabile cu mai puțin de
5 ani anterior formulării unei noi cereri [art. 4(4) din Legea nr. 151/2015]
Debitorul a cărei procedură a fost închisă din motive imputabile lui, cu mai puțin de 5
ani anterior formulării unei noi cereri de deschidere a procedurii insolvenței, nu mai poate
beneficia de o asemenea procedură.
O asemenea interdicție a fost instituită de lege în considerarea lipsei de credibilitate a
acestuia în a gestiona corespunzător veniturile și a respecta obligațiile asumate. El trebuie
descurajat de a avea un comportament neadecvat și de a se îndatora deoarece conduita sa
perturbăr relațiile sociale normale. Acest termen de 5 ani este și un termen de reflecție
comportamentală și de revigorare economică și socială a celui care a trecut printr-un „episod de
insolvență‖.
3. Debitorul care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni
[art. 4(4) lit. b din Legea nr. 151/2015]
Debitorul care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de evaziune
fiscală, a unei infracțiuni de fals sau a unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului prin
nesocotirea încrederii nu poate beneficia de procedura insolvenței persoanei fizice [art. 4(4) lit. b
din Legea nr. 151/2015].
Interdicția impusă debitorului care a fost condamnat pentru categoriile de infracțiuni
menționate, are ca scop disciplinarea persoanelor fizice consumatori, care au avut o conduită
culpabilă penal și care au fost sancționați pentru infracțiuni care privesc protejarea patrimoniului,
comise prin nesocotirea încrederii ori nerespectarea obligațiilor fiscale în calitate de
contribuabili.
Evaziunea fiscală este o infracțiune care constă în fapte licite sau ilicite ale persoanelor
fizice sau juridice prin care se sustrag de la plata obligațiilor fiscale în calitate de contribuabili.
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Infracțiunile de fals sunt fapte ilicite care au ca obiect denaturarea adevărului și pot
îmbrăca forma falsului de monede (art. 310-316 Codul penal), falsuri în înscrisuri (art. 320-328
Codul penal), etc.
Infracțiunile contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii sunt fapte ilicite prin care
este lezată încrederea în relațiile sociale reglementate juridic și sunt identificate penal prin abuzul
de încredere (art. 238 Codul penal), gestiunea frauduloasă (art. 242 Codul penal), înșelăciunea
(art. 244 Codul penal), bancruta frauduloasă (art. 241 Codul penal), etc.
Nu poate beneficia de procedura insolvenței persoanei fizice o persoană care nu este de
bună-credință. Până la reabilitarea sa care ar înlătura consecințele condamnării, persoana rămâne
sub această interdicție. Nu poate să fie încurajată o persoană de rea-credință, pentru că s-ar
contraveni scopului procedurii insolvenței persoanei fizice.
4. Debitorul care a fost concediat în ultimii 2 ani din motive ce îi sunt imputabile
[art. 4(4) lit. c din Legea nr. 151/2015]
Debitorul care a fost concediat în ultimii 2 ani din motive ce îi sunt imputabile, nu poate
beneficia de procedura insolvenței persoanei fizice.
Motivele de concediere a salariatului sunt prevăzute în art. 61 din Codul muncii astfel:
săvârșirea de către salariat a unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de
disciplină a muncii ori de la cele stabilite în contractul colectiv de muncă, contractul individual
de muncă ori regulamentul intern; arestarea preventivă sau la domiciliu a salariatului pentru o
perioada mai mare de 30 de zile; incapacitatea fizică și/sau psihică a salariatului constatată prin
expertiză, care nu-i permite acestuia să-și îndeplinească sarcinile la locul de muncă ocupat.
În concepția art. 4(4) lit. c din Legea nr. 151/2015 sunt avute în vedere concedierile
salariatului din motive imputabile, adică pentru faptele săvârșite cu vinovăție, ca abateri de la
disciplina muncii. De aceea trebuie analizată situația debitorului concediat în ultimii doi ani
anterior cererii de deschidere a procedurii, în raport de concedierea care ține de persoana sa, dar
numai dacă este vorba de o abatere disciplinară săvârșită cu vinovăție. Este vorba de conduita și
atitudinea debitorului față de resura de venituri care este munca, din care să-și poată onora
obligațiile, care trebuie să fie una de bună-credință. Dacă s-ar proceda la acordarea beneficiului
procedurii de insolvență unei persoane fizice cu o conduită de rea-credință, s-ar înfrânge scopul
legii în materie.
5. Debitorul care care stă în pasivitate [art. 4(4) lit. d din Legea nr. 151/2015]
Debitorul care este apt de muncă și nu are un loc de muncă ori alte surse de venituri și
care nu a depus diligență rezonabilă pentru a-și găsi un loc de muncă sau a refuzat în mod
nejustificat un loc de muncă propus ori o altă activitate aducătoare de venit, nu poate beneficia
de procedura insolvenței persoanei fizice. Și în acest caz se pune problema bunei-credințe a
debitorului și dovedirea sau prezumarea relei-credințe a acestuia: o persoană aptă de muncă și
fără loc de muncă sau altă sursă de venit este prezumată a fi de rea-credință în condițiile în care
refuză nejustificat o activitate ori un loc de muncă sau nu a depus diligența rezonabilă pentru a-și
găsi un loc de muncă. În privința diligenței rezonabile trebuie avute în vedere demersurile făcute
de persoana respectivă în mod constant pentru o anumită perioadă de timp pentru a-și găsi un loc
de muncă în funcție de pregătirea sa profesională, de oferta pieței muncii, de vârsta și starea
fizică a persoanei respective, care pot avea impact asupra conduitei acesteia.
6. Debitorul care a acumulat datorii noi prin cheltuieli voluptoare știind că este în
insolvență [art. 4(4) lit. e din Legea nr. 151/2015]
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Debitorul care a acumulat datorii noi prin cheltuieli voluptoare în timp ce știa sau ar fi
trebuit să știe că este în stare de insolvență, nu beneficiază de aplicarea procedurii insolvenței
persoanei fizice. El este considerat de rea-credință deoarece și-a produs supraîndatorarea prin
efectuarea unor cheltuieli de plăcere și nu de necesitate, într-o situație financiară dificilă, care nu
i-ar fi permis o asemenea conduită. Deși știa că are venituri reduse și obligații pe care le putea
acoperi cu dificultate, el s-a supraîndatorat prin împrumuturi pentru a-și satisface anumite plăceri
(ex.: vacanțe costisitoare; achiziționarea unui autoturism de lux; etc.). Acest tip de cheltuieli nu
aduc un spor patrimonial și niciun alt beneficiu în dobândirea de competențe (ex.: pregătirea și
perfecționarea profesioală) care să-i asigure în vitor un plus de venituri.
Cele două elemente care trebuie analizate în acest caz sunt acumularea de datorii noi
(supraîndatorarea) prin cheltuieli voluptoare și cunoașterea stării de insolvență. Considerăm că
ele trebuie privite cumulativ pentru a constata reaua-credință a debitorului. Încurajarea unui
asemenea debitor prin aplicarea procedurii de insolvență nu ar face decât să dăuneze mersului
relațiilor sociale normale, care trebuie să se bazeze pe respectarea ordinii publice și a moralei și
nu în ultimul rând pe buna-credință a participanților la raporturile juridice.
7. Debitorul care a determinat sau a înlesnit ajungerea în stare de insolvență cu
intenție sau din culpă gravă [art. 4(4) lit. f din Legea nr. 151/2015]
7.1. Elemente preliminare
Debitorul care cu intenție sau din culpă gravă a determinat starea de insolvență este
considerat de rea-credință și nu poate beneficia de procedura insolvenței.
Prin conduita sa, debitorul cu intenție s-a supraîndatorat și și-a agravat situația
financiară, cu consecința înlesnirii sau ajungerii în stare de insolvență.
Situațiileprezentate de lege că ar avea ca efect înlesnirea sau ajungerea în stare de
insolvență privesc: contactarea de datorii noi în ultimele 6 luni; asumarea de obligații excesive;
efectuarea de plăți preferențiale; transferarea de bunuri sau valori din patrimoniu cu consecința
insolvenței; încetarea raporturilor de muncă prin acordul părților sau prin demisie.
7.2. Situațiile prezentate privind înlesnirea sau ajungerea în stare de insolvență
a. Contractarea în ultimele 6 luni anterior formulării cererii de deschidere a
procedurii insolvenței a unor datorii care reprezintă cel puțin 25 % dn valoarea totală a
obligațiilor, cu excepția obligațiilor excluse.
Această situație privește acumularea de datorii noi, într-o perioadă scurtă de timp, întrun cuantum destul de mare față de valoarea totală a obligațiilor debitorului. Dacă merge într-un
asemenea ritm, în timp de 2 ani debitorul își dublează obligațiile. Este o conduită imprudentă
dacă nu rău-intenționată cu consecința „sinuciderii financare‖ în condițiile în care veniturile unei
persoane fizice cu greu ar putea crește cu 50% pe an. O asemenea conduită pare lipsită de
obiectivitate și nu poate fi acceptată în evaluarea unei cereri de deschidere a procedurii
insolvenței persoanei fizice.
b. Asumarea în ultimii 3 ani anteriori formulării cererii, a unor obligații excesive prin
raportarea la starea sa patrimonială, la avantajele pe care le obține din contract ori la
ansamblul circumstanțelor care au contribuit semnificativ la incapacitatea debitorului de a-și
plăti datoriile, altele decât cele datorate de către acesta persoanelor cu care a contractat
astfel.
În această situație, debitorul prin conduita sa a încheiat acte juridice generatoare de
obligații excesive, în raport cu starea sa patrimonială și cu avantajele pe care le-ar putea obține
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din acestea sau în raport de obligațiile pe care le-ar avea față de alti creditori. Prin încheierea
unor asemenea contracte, debitorul a ajuns în incapacitatea de plată față de alță debitori și, în
consecință, a înlesnit starea de insolvență. Sunt avute în vedere actele încheiate într-o perioada
suspectă de 3 ani anterior formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenței. Un asemenea
debitor este considerat de rea-credință și nu-i poate fi aplicată procedura insolvenței persoanei
fizice.
c. Efectuarea în ultimii 3 ani anterior formulării cererii a unor plăți preferențiale
care au contribuit în mod semnificativ la reducerea sumei disponibile pentru plata celorlalte
datorii.
În acest caz, sunt vizate plățile preferențiale făcute de debitor prin care se
dezechilibrează financiar și acesta nu mai poate face față plății datoriilor curente către alți
creditori decât cei preferați. Fiind vorba de plăți preferențiale este vădită intenția și reauacredință a debitorului în efectuarea de operațiuni care prin efectul lor pot înlesni sau determina
starea de insolvență. Un debitor care plătește anticipat un credit cu scadențe pe termen lung sau
un credit cu valoarea creanței eșalonate, dar foarte mare înainte de scadențele stabilite, în dauna
unor alți creditori curenți, poate ajunge într-o stare de dificultate financiară, pentru că dislocă
anticipat o mare valoare petrimonială.
d. Transferarea în ultimii 3 ani anterior formulării cererii de bunuri sau valori din
patrimoniul debitorului în patrimoniul altel persoane fizice ori juridice în timp ce știa sau ar fi
trebuit să știe că prin aceste transferuri va ajunge în stare de insolvență.
Starea de dificultate financiară a debitorului este prezumată a fi determinată și dacă întro perioadă suspectă de 3 ani debitorul a transferat bunuri către alte persoane fizice sau juridice,
știind sau trebuind să știe că prin aceasta va ajunge în insolvență.
Apreciem că în acest caz este vorba de acele transferuri de bunuri de natura celor
aducătoare de venituri sau de transferuri cu titlu gratuit sau cu mult sub valoarea lor reală ori de
piață. Suntem în prezența tot a unei diminuări de patrimoniu cu consecința incapacității
debitorului de a mai face față obligațiilor asumate. Pentru a fi sancționat într-o asemenea situație
trebuie ca la evaluarea stării de insolvență a debitorului să fie avute în vedere cele două elemente
ale situației, adică existența unui transfer de bunuri în perioada suspectă și faptul ca debitorul să
fi știut sau să fi trebuit să știe că această operațiune îl duce în starea de insolvență.
Dacă nu poate să răstoarne această prezumție relativă, debitorul este considerat de reacredință și i se va respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenței persoanei fizice.
e. Încetarea unui contract de muncă prin acordul părților sau prin demisie în ultimele
6 luni anterior formulării cererii de deschidere a procedurii.
O asemenea situație vizează încetarea contractului de muncă al debitorului prin
manifestarea unilaterală de voință a acestuia sau prin acordul părților.
Efectul încetării contractului de muncă poate fi diminuarea sau lipsirea totală de venituri
a debitorului, cu consecința ajungerii în insolvență. Dacă o asemenea încetare este nejustificată,
atunci prezumția de reducere a veniturilor și reaua-credință sunt dovedite și nu poate fi admisă
cererea de deschidere a procedurii insolvenței.
S-a apreciat17 în literatura de specialitate că o asemenea prezumție ar putea fi răsturnată
dacă debitorul dovedește că încetarea contractului de muncă a fost justificată de faptul că acesta
a găsit un loc de muncă mai bine plătit sau că a câștigat un concurs pentru ocuparea unei funcții
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aducătoare de venituri mult mai mari și care l-ar face și incompatibil cu ocuparea, în continuare,
a locului de muncă anterior.
8. Existența unei alte proceduri de insolvență, deja deschisă [art. 4(4) lit. g din
Legea nr. 151/2015]
Dacă la momentul introducerii cererii de deschidere a procedurii insolvenței există
pentru debitor deja deschisă o altă procedură, potrivit Legii nr. 151/2015, acesta nu mai poate
beneficia de deschiderea unei alte proceduri, iar cererea sa va fi respinsă.
Desfășurarea în paralel a două proceduri de insolvență, care privesc aceeași persoană
fizică, ar conduce la situații și soluții contrarii și la dificultăți de administrare și supraveghere a
procedurii.
Formularea de către debitor a unei noi cereri de deschidere a procedurii insolvenței în
timp ce este în desfășurare deja o altă procedură de insolvență a acestuia ar fi o dovadă de reacredință a debitorului. Este adevărat că în cuprinsul cererii-tip descris în art. 13 din Legea nr.
151/2015 nu se prevede ca mențiune și declarația debitorului că nu mai are o altă procedură
deschisă, dar această lacună poate fi acoperită prin crearea unui sistem de evidență la nivelul
comisiilor de insolvență și al instanțelor judecătorești în care să poată fi verificat dacă debitorul
mai figurează sau nu cu o procedură deschisă la altă comisie sau instanța unde ar fi avut
domiciliul timp de 6 luni. În practică, este puțin probabil ca o persoană fizică să aibă deschise în
același timp două proceduri de insolvență în regimul aceleiași legi.
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10. Ungureanu, O, Munteanu, C.,Drept civil. Persoanele, Ed. Hamangiu, București,
2015;
*** Recomandarea Comisiei U.E. din 12 martie 2014 privind noua abordare a eșecului
în afaceri, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3d2631f9ab55-11e3-86f9-1aa75ed71a1/language-ro
*** Ordonanța CJUE pronunțată în cauza C-535/16 având ca obiect decizia preliminară
formulată în temeiul art. 267 TFUEde Trinbunalul specializat Mureș în procedura
Michael Tibor Bachman c. FAER IFN SA
*** Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
*** Legea nr.151/2015 privind insolvența persoanelor fizice
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