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Obiective principale

 Asigurarea unui echilibru între interesele participanţilor

 Asigurarea într-o mai bună măsură a atingerii scopului reglementării

 Celeritatea procedurii şi reducerea costurilor acesteia

 Preocuparea ca reglementarea să fie clară în vederea unei aplicări

uniforme de către instanţele judecătoreşti.
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Echilibru între interesele participanţilor

Votarea şi confirmarea planului de reorganizare

Confirmarea se face pe baza votului majorităţii categoriilor de creanţe, ţinând cont de un prag 
minim din ponderea valorică a acestora (Art. 139)

• Asigurarea unei mai bune reprezentativităţi din total pondere masă credală

• Evitarea anomaliilor – planuri votate cu procente infime în practică

• Evitarea manipulării votării planului în conformitate cu interesul unui grup restrâns de

creditori, apropiat debitorului, în scopuri străine de scopul procedurii

• S-a urmărit evitarea unui procent excesiv care să constituie o frână în aprobarea

planurilor de reorganizare

• Revenirea la tabelul definitiv în cazul eşecului planului
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Echilibru între interesele participanţilor

Restricţionarea dreptului la vot a creditorilor care controlează 
sau se află sub control comun cu debitorul

• În Legea nr. 85/2006, art.100 alin. 5, atunci când planul prevede restricţia în

situaţia în care li se acordă mai mult decât în cazul falimentului

• Dreptul de vot al acestor creditori este suprimat necondiţionat - art. 138 (5) din

Cod

• S-a urmărit evitarea manipulării votului în scopuri străine de scopul pentru care

votul a fost oferit de legiuitor;
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Atingerea scopului reglementării 
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Asigurarea resurselor continuării procedurii - Finanţare

• Necesitatea supravieţuirii debitorului până la confirmarea unui plan

• Instituirea unei superpriorităţi pentru creditorii care finanţează activitatea debitorului

în această perioadă - art. 87 (4) coroborat cu art. 159 (1) pct. 2

• Echilibru între interesul general al procedurii şi respectarea drepturilor creditorilor

beneficiari ai unei cauze de preferinţă

o afectarea în principal a bunurilor negrevate de cauze de preferinţă

o în subsidiar şi a bunurilor gravate deja, cu acordul creditorului garantat

o afectarea proporţională prin raportare la întreaga valoare a bunurilor ce

formează obiectul cauzelor de preferinţă, în lipsa acordului creditorilor

garantaţi
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Atingerea scopului reglementării

Asigurarea resurselor continuării procedurii – Vânzări de 
active (Art.39 alin 6)
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• Se referă la bunuri libere de sarcini

• Aplicabilă pentru bunuri ce nu sunt esenţiale pentru reorganizare

• Vânzarea se efectuează la minim valoarea de lichidare

• Vânzarea se realizează cu acordul comitetului creditorilor, după desemnare
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Atingerea scopului reglementării

Testul creditorului privat (Art. 5, alin 70)

• Aplicabilă în privinţa planului de reorganizare prin comparaţie cu încasările cuvenite în 

faliment, pe baza unui raport de evaluare efectuat în cadrul procedurii

• Instituie o prezumţie absolută a lipsei ajutorului de stat dacă distribuţiile de sume 

prefigurate în reorganizare sunt superioare celor cuvenite în faliment.

• Este îndeplin acord cu jurisprudenţa CEJ 

• Efectul urmărit este asigurarea confortului luării deciziilor de către creditorii bugetari
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Celeritatea procedurii şi reducerea costurilor

• Restrângerea domeniului probatoriului (numai cu înscrisuri) – Art 72 (3)

• Deblocarea unor decizii întârziate prin lipsa de cvorum repetat – 45 (1)

• Eliminarea contestării deciziilor Comitetului Creditorilor în Adunarea Creditorilor

• Valorificarea activelor în procedura falimentului – Art. 154 şi 156 (2)

• Competenţa de judecată a instanţelor în derularea procedurii (Instanţa de judecată – sediul 

debitoarei în ultimele 6 luni) – Art 41
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Claritatea reglementării în vederea unei aplicări 
uniforme

• 70 definiţii faţă de 35

• Tratamentul creanţelor provenite din contracte de leasing

• Regimul sumelor de bani grevate de garanţii

• Valorificarea activelor în procedura falimentului – Art. 154 şi 156 (2)

• Termenul limită pentru menţinerea/ denunţarea contractelor în derulare
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Mulţumim!

PwC firms help organizations and individuals create the value they’re looking for. We’re a
network of firms in 158 countries with close to 169,000 people who are committed to delivering
quality in assurance, tax and advisory services. Tell us what matters to you and find out more
by visiting us at www.pwc.com/ro.

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does
not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this
publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty
(express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained
in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Business
Recovery Services SPRL, its members, employees and agents do not accept or assume any
liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or
refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision
based on it.
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