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Bankrupt's legislation is functional in all the legal systems around the world. The 

Insolvency legislation is often misunderstood as favoring  creditors, only but as we will 
remark in the article below, the modernlaw on bankrupcy protects the interests of debtors 
tow who need time to reorganize their financial situation. The main aim of the Insolvency 
law is to support modern economic processesfounded upon on honesty in financial 
management. The most important Insolvency Legislations are highlighted in the  Uniform 

Commercial Code (USA), Insolvency Act 1986 (Great Britain) and the Commercial Code 
(Germany). 
 

 1. Primele reglement[ri ale institu\iei falimentului. Din punct de vedere 

etimologic termenul de falimentul provine de la cuv`ntul latin fallere care semnific[ a 

în]ela. Falimentul este o procedur[ reglementat[ în majoritatea legisla\iilor din lume, sub 

denumiri diferite, îns[, în principiu, toate evoc[ aceea]i problem[ de fond: intrarea 

debitorului în încetare de pl[\i. În legisla\ia Statelor Unite ale Americii, procedura 

falimentului este reglementat[ în Uniform Commercial Code, în legisla\ia britanic[ în 

Insolvency Act 1986, în cea german[ în Codul Comercial, în timp ce în cea francez[ se 

aplic[ procedura de redresare ]i lichidare judiciar[
1
. 

 Falimentul reprezint[ o procedur[ special[ de executare silit[ a bunurilor unui 

comerciant debitor care a încetat plata datoriilor sale comerciale
2
. Izvorul procedurii 

falimentului se reg[se]te în dreptul roman, care reglementa institu\ia venditio-bonorum.  

    Primele izvoare rom`ne]ti care reglementeaz[ institu\ia falimentului au fost Codul 

Calimach ]i Legiuirea Caragea. Ulterior, institu\ia falimentului a cunoscut o ampl[ 

reglementare, sub influen\a Legii Franceze din 28 mai 1838, în Condica de comerciu din 

1840. Cu toate acestea, prima reglementare complex[ a institu\iei falimentului se reg[se]te 

în Codul Comercial din 1887. Aceast[ reglementare de referin\[ cuprinde dispozi\ii 

referitoare la: declara\ia de faliment ]i efectele sale, administrarea falimentului, lichidarea 

pasivului, lichidarea activului, reparti\ia între creditori ]i închiderea falimentului, încetarea 

]i suspendarea falimentului, falimentul societ[\ilor comerciale, infrac\iunile penale în 

materie de faliment.
3
 Ulterior, în 1995 a fost adoptat[ Legea nr. 64/1995 prin care au fost 

abrogate reglement[rile privind falimentul din Codul Comercial Rom`n de la 1887. Prin 

aceast[ lege era statuat[ procedura reorganiz[rii ]i lichid[rii judiciare. 

 

 2. No\iune ]i elemente caracteristice. Falimentul este o procedur[ special[ de 

executare silit[ unitar[, colectiv[, concursual[ ]i egalitar[ asupra bunurilor debitorului 

                                                           
1 Dumitru Mazilu, Dreptul comer\ului interna\ional. Partea Special[, Edit. Lumina Lex, Bucure]ti, 

2004, p. 216-217 
2 Ioan Macovei, Institu\ii în dreptul comer\ului interna\ional, Edit. Junimea, Craiova, 1987, p. 218 
3 Dumitru Mazilu, op. cit., p. 217 
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comun, aflat în stare de insolven\[ comercial[, în scopul satisfacerii tuturor creditorilor 

acestuia. Procedura falimentului se aplic[ deopotriv[ comercian\ilor persoane fizice c`t ]i 

comercian\ilor persoane juridice. Elementele caracteristice ale falimentului privesc 

urm[toarele aspecte: - procedura de executare silit[ este unitar[, colectiv[, concursual[, 

egalitar[; obiectul urm[ririi silite prive]te toate bunurile debitorului; patrimoniul 

debitorului se împarte tuturor creditorilor; debitorul culpabil poate fi supus inclusiv unei 

sanc\iuni de natur[ penal[. 

 

3. Declararea falimentului. Declararea în stare de faliment presupune 

îndeplinirea urm[toarelor condi\ii: calitatea de comerciant, persoan[ fizic[ sau juridic[, a 

debitorului;  starea de încetare a pl[\ilor a debitorului; pronun\area unei hot[r`ri 

judec[tore]ti definitive a debitorului. 

 

4. Procedura falimentului. Potrivit Legii nr. 64/1995, declararea falimentului se 

poate realiza: la cererea comerciantului debitor, la cererea creditorilor sau din oficiu. 

 Comerciantul debitor, concomitent cu solicitarea de intrare în încetare de pl[\i, 

trebuie s[ depun[ la grefa tribunalului, bilan\ul contabil, contul de profit ]i pierderi, 

informa\ii privind bunurile sale, date privind creditorii, o declara\ie prin care debitorul î]i 

arat[ inten\ia de a-]i reorganiza activitatea sau de a-]i lichida averea. Potrivit Legii nr. 

64/1995, orice creditor care are o crean\[ cert[, lichid[ ]i exigibil[ poate introduce o cerere 

de intrare în faliment a debitorului s[u. 

 Totodat[, falimentul poate fi declarat ]i din oficiu de c[tre instan\a de judecat[ în 

situa\ia în care comerciantul debitor se afl[ în stare notorie de încetare de pl[\i. 

Efectele nepatrimoniale ale declar[rii falimentului constau în: aplicarea unei 

pedepse penale debitorului, în ipoteza în care acesta a s[v`r]it infrac\iunea de bancrut[ 

simpl[ sau frauduloas[; comercian\ii sunt înscri]i pe un tabel afi]at în sala de judecat[ a 

instan\ei precum ]i în bursele de comer\; dec[derea din anumite drepturi a debitorului, 

precum dreptul de a fi tutore, curator sau mandatar. 

Efectele patrimoniale sunt reprezentate de:  pierderea dreptului de administrare al 

bunurilor pe care le posed[ debitorul; constituirea masei falimentului sau masei active care 

are ca principal scop satisfacerea creditorilor; în cazul societ[\ilor comerciale, hot[r`rea 

declarativ[ de faliment atrage dizolvarea ]i ulterior intrarea în lichidare; datoriile falitului 

devin exigibile, contractele sunt suspendate, pl[\ile primite de debitor sunt revocabile în 

profitul creditorilor, compensa\ia nu mai opereaz[, actele juridice ale falitului sunt lipsite 

de efecte juridice.  

 

5. Administrarea falimentului.  Falimentul este administrat de : judec[torul 

sindic, adunarea creditorilor ]i instan\a de judecat[. 

 

 6. Moratoriul. Moratoriul reprezint[ institu\ia, în temeiul c[reia se permite 

instan\ei de judecat[, ca la cererea creditorului falit, s[ suspende executarea hot[r`rii 

judec[tore]ti de declarare a falimentului
4
. Aceast[ m[sur[ a moratoriului este instituit[ în 

                                                           
4 Tudor R. Popescu, Dreptul comer\ului interna\ional, Edit. Didactic[ ]i Pedagogic[, Bucure]ti, 1976, 
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folosul creditorilor pentru c[ ace]tia au interesul ca debitorii s[ se refac[ pentru a-]i putea 

achita crean\ele. 

    Condi\ii necesare pentru încuviin\area moratoriului 

        Aceast[ procedur[ este încuviin\at[ la cererea debitorului falit cu respectarea 

urm[toarelor condi\ii: debitorul falit trebuie s[ fac[ dovada c[ încetarea pl[\ilor   s-a produs 

din cauze care nu îi sunt imputabile, din motive extraordinare ]i neprev[zute; debitorul falit 

trebuie s[ fac[ dovada solvabilit[\ii sale. 

 Scopul acestei procedurii este de a ob\ine refacerea debitorului falit, pentru ca 

ulterior, acesta s[ poat[ s[-]i satisfac[ crean\ele. Cu toate acestea în practic[ nu sunt 

ob\inute întotdeauna efectele a]teptate. Procedura de verificare a situa\iei debitorului fiind 

foarte sumar[ ]i incomplet[, aceast[ procedur[ este mai mult un mijloc de temporizare a 

realiz[rii drepturilor creditorilor, prin ob\inerea de concesiuni.
5
Procedura moratoriului este 

deschis[ la cererea debitorului adresat[ instan\ei de judecat[, aceast[ cerere trebuind s[ fie 

înso\it[ de urm[toarele documente: registre comerciale \inute la zi, bilan\ contabil ]i o list[ 

a creditorilor. Deschiderea procedurii este hot[r`t[ de instan\a de judecat[, dup[ 

consultarea adun[rii creditorilor. 

În situa\ia, în care sunt îndeplinite toate condi\iile necesare, instan\a de judecat[, 

dup[ ce consult[ adunarea debitorilor, poate admite cererea, fix`nd un termen care nu poate 

s[ dep[]easc[ 6 luni. În aceast[ perioad[ debitorul are obliga\ia s[-]i achite toate crean\ele 

sau s[ ob\in[ de la creditori acordul pentru am`narea pl[\ilor. 

 

 7. Efectele moratoriului.  Pe perioada de la pronun\area hot[r`rii judec[tore]ti 

p`n[ la expirarea termenului prev[zut de instan\[ de judecat[, este suspendat falimentul. 

Astfel, debitorul î]i redob`nde]te drepturile privind gestiunea patrimoniului ]i 

reprezentarea în justi\ie a intereselor sale. În aceast[ perioad[, creditorii nu pot întreprinde 

]i nici continua nici un act de executare împotriva debitorului. În ipoteza, în care debitorul a 

reu]it s[ acopere o mare parte a datoriilor sale, exist[ posibilitatea ca termenul s[ fie 

prorogat. Termenul este prorogat ]i în situa\ia în care debitorul dovede]te c[ au intervenit 

ni]te cauze speciale care l-au împiedicat s[-]i achite crean\ele. Prorogarea acestui termen se 

poate realiza o singur[ dat[, pe o durat[ ce nu poate dep[]i 6 luni. Instan\a de judecat[ 

poate acorda un al doilea moratoriu dar numai cu acordul majorit[\ii creditorilor. 

 

 8. Revocarea moratoriului. Moratoriul poate fi revocat la cererea oric[rui 

creditor în ipoteza în care debitorul se afl[ în una dintre urm[toarele situa\ii: nu î]i 

îndepline]te obliga\iile impuse, încheie acte frauduloase, descoperirea de datorii 

nedeclarate, activul debitorului devine insuficient pentru plata integral[ a datoriilor 

acestuia. Principalul efect al revoc[rii moratoriului de c[tre instan\a de judecat[ const[ în 

suspendarea procedurii concursuale cu consecin\a redeschiderii falimentului. 

 

 9. Moratoriul prefalimentar.  În legisla\ia belgian[ ]i spaniol[ este reglementat[ 

]i institu\ia moratoriului prefalimentar. Astfel, debitorul falit poate solicita moratoriul 

prefalimentar instan\ei de judecat[ chiar înainte ca aceasta s[ pronun\e hot[r`rea declarativ[ 

de faliment. Regulile de procedur[ ale moratoriului prefalimentar sunt asem[n[toare celor 

ale moratoriului postfalimentar. Dac[ sunt îndeplinite condi\iile pentru moratoriu, instan\a 
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de judecat[ poate solicita consultarea creditorilor. Acordarea moratoriului prefalimentar 

împiedic[ declararea în stare de faliment ]i opre]te execut[rile silite. Creditorii nu mai pot 

intenta sau continua ac\iunile de urm[rire a patrimoniului debitorului. Pe parcursul 

moratoriului prefalimentar, debitorul poate încheia orice conven\ie cu creditorii s[i. 

 În dreptul italian este reglementat[ o institu\ie asem[n[toare denumit[ 

administrare controlat[. În temeiul acestei proceduri, i se acord[ debitorului, la cererea 

acestuia o p[suire de cel mult un an, pentru plata datoriilor sale, în ipoteza, în care 

dificult[\ile în care se afl[ par a fi trec[toare, astfel înc`t la sf`r]itul acestei perioade el s[ 

fie în m[sur[ s[ î]i achite toate crean\ele pe care le are. Aceast[ procedur[ este reglemetat[ 

în interesul creditorilor, ]i se poate realiza numai cu acordul majorit[\ii acestora, fiind sub 

administrarea instan\ei de judecat[.  Astfel, judec[torul delegat de c[tre tribunal este 

organul de conducere al patrimoniului debitorului sub a c[rui direc\ie activeaz[ un comisar 

judiciar cu atribu\ii de supraveghere ]i control, c[ruia i se poate delega, total sau în parte 

administrarea întreprinderii sau a bunurilor debitorului. Judec[torul delegat poate numi un 

comitet de creditori compus din trei sau cinci persoane
6
. 

    Efectul principal al administr[rii controlate const[ în suspendarea ac\iunilor 

creditorilor de urm[rire a patrimoniului debitorului. 

 În ceea ce-l prive]te pe debitor exist[ dou[ posibilit[\i: s[ se ocupe în continuare 

de gestiunea întreprinderii ]i administrarea patrimoniului, dar în aceast[ situa\ie el este un 

organ judiciar ]i nu mai poate beneficia de privilegiile oferite unui titular al patrimoniului; 

s[ se încredin\eze unui comisar gestiunea întreprinderii ]i administrarea patrimoniului, în 

aceast[ situa\ie realiz`ndu-se o separare a patrimoniului de titularul s[u, a c[rui activitate 

nu are nici o influen\[ asupra patrimoniului respectiv.  

 C`nd se termin[ aceast[ perioad[, exist[ posibilitatea, fie s[ înceteze aceast[ 

procedur[, în ipoteza în care debitorul demonstreaz[ c[ este în stare s[ satisfac[ pe 

creditori, fie în situa\ia contrar[, se poate declara starea de faliment a debitorului, cu 

posibilitatea de a cere un concordat preventiv. Aceast[ institu\ie a moratoriului se aplic[ ]i 

societ[\ilor comerciale iar regulile care trebuie respectate sunt acelea]i ca în cazul 

persoanelor fizice. 

 

10. Concordatul. Concordatul este în\elegerea intervenit[ între comerciantul 

debitor ]i masa credal[, prin care debitorul se oblig[ s[-]i pl[teasc[ datoriile la termenele ]i 

în condi\iile convenite cu masa creditorilor
7
. Propunerea de concordat poatre fi f[cut[ de 

c[tre: comerciantul debitor, creditori sau de c[tre judec[torul sindic. 

 Aceast[ conven\ie se poate încheia dup[ declararea falimentului. Cu toate acestea 

pentru a fi omologat[ aceast[ conven\ie trebuie s[ fie validat[ de c[tre instan\a de judecat[. 

  

 11. Concordatul amiabil. Acesta se realizeaz[ cu consim\[m`ntul tuturor 

creditorilor,  put`ndu-se realiza în orice stadiu al procedurii falimentului. Prin aceast[ 

form[ de concordat se poate realiza fie încetarea, fie numai suspendarea st[rii de faliment. 

În ipoteza în care, nu se poate realiza un concordat de unanimitate, judec[torul sindic are 

                                                           
6Tudor R. Popescu, op. cit., p. 137 
7 Dumitru Mazilu, op. cit., p. 225 
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obliga\ia s[ convoace creditorii. Convocarea acestor creditori se poate realiza ]i de c[tre 

debitor sau de c[tre o p[trime din num[rul creditorilor. 

 

 12. Concordatul judiciar. Concordatul judiciar se realizeaz[ cu acordul 

majorit[\ii creditorilor, care întrunesc trei p[trimi din valoarea total[ a crean\elor. 

Consecin\ele concordatului judiciar se r[sfr`ng asupra tuturor creditorilor existen\i la data 

declar[rii falimentului. 

 

 13. Efectele concordatului. Principalul efect al omolog[rii concordatului de c[tre 

instan\a de judecat[ const[ în încetarea st[rii de faliment. Astfel, debitorul redob`nde]te 

dreptul de administrare ]i de dispozi\ie asupra bunurilor sale. Cu toate acestea el nu va 

putea dispune de dreptul de dispozi\ie asupra fondului de comer\ p`n[ la îndeplinirea 

obliga\iilor care au fost asumate prin concordat.Masa credal[ se desfiin\eaz[, iar creditorii 

redob`ndesc dreptul de urm[rire individual[ a debitorului, în limita cotei concordate, care 

nu poate fi sub 40 %
8
. 

  

14. Concordatul prefalimentar.  Aceast[ conven\ie intervine înainte de 

declararea falimentului. Principalul scop al acestei proceduri este de a înl[tura încetarea 

pl[\ilor ]i evitarea declar[rii falimentului. Concordatul prefalimentar este dominat de 

regulile prev[zute de c[tre p[r\i. Fiind extrajudiciar, pentru omologarea acestuia, nu este 

nevoie de acordul instan\ei de judecat[. 

 

 15. Concordatul prin abandon de activ. Acest tip de concordat se încheie de 

debitor cu adunarea creditorilor. Astfel, debitorul abandoneaz[ creditorilor bunurile sale, în 

totalitate sau par\ial, cu consecin\a anul[rii totale sau par\iale a datoriilor. Acesta se poate 

realiza numai în situa\ia unui faliment scuzabil cu consecin\a imposibilit[\ii de redresare a 

situa\iei falitului. Concordatul prin abandon de activ reprezint[ o situa\ie intermediar[, între 

concordatul simplu ]i uniunea creditorilor. Cu toate c[ falitul ob\ine remiterea pentru o 

parte a pasivului s[u, lichidarea pasivului se face prin intermediul sindicului
9
. Procedura 

concordatului se realizeaz[ ]i în cazul societ[\ilor comerciale. În ipoteza în care o societate 

comercial[ anonim[ care nu este în lichidare, concordatul poate avea ca obiect continuarea 

sau cedarea întreprinderii sociale. 

                                                           
8 Ioan Macovei, op. cit., p. 231 
9La realizarea articolului au fost avute în vedere urmatoarele lucrari: Ioan Macovei, Institu\ii în 

dreptul comer\ului interna\ional, Ed. Junimea, Iasi, 1987; Dumitru Mazilu, Dreptul comer\ului 
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