Curs 4 - Procedura de insolvență prin lichidarea activelor debitorului și
procedura simplificată de insolvență
Conținutul întrebării: Lichidatorul având obligația supravegherii veniturilor, acesta are
si obligația de a aduce in patrimoniul debitorului veniturile ? de exemplu in aceasta
situație de urgenta, lichidatorul poate depune demersuri pentru acordarea
indemnizației de șomaj a persoanei fizice sau compensația Covid pentru persoane
juridice?
Răspuns (1):

Art. 51 din Legea nr. 151/2015

Art. 74 din Legea nr. 151/2015

Atribuțiile lichidatorului:
Dispozițiile art. 74 stabilesc atribuțiile
Conform dispozițiilor art. 51 alin. (1) din lichidatorului între închiderea procedurii
Legea nr. 151/2015, principalele atribuții ale judiciare de insolvență prin lichidare de active
lichidatorului sunt:
și eliberarea de datorii a debitorului.
a) examinarea
situației
financiare
a
Între data închiderii procedurii judiciare de
debitorului și întocmirea unui raport cu privire insolvență prin lichidare de active și data eliberării
la aceasta, în care se menționează inclusiv de datorii, lichidatorul are următoarele atribuții:
cauzele și împrejurările care au dus la
a) supraveghează respectarea de către
insolvență; se valorifică, în acest scop,
debitor a obligațiilor prevăzute de prezenta
informațiile/situațiile/documentele furnizate
lege, pentru a putea beneficia de
de debitor, creditori și/sau de comisia de
eliberarea de datorii;
insolvență, dacă este cazul;
b) virează către creditori sumele colectate
b) stabilirea cuantumului cheltuielilor pe care
în contul de lichidare, potrivit ordinii de
le poate face debitorul pentru asigurarea
distribuire prevăzute la art. 62;
unui nivel de trai rezonabil, care nu poate fi
mai mic decât salariul minim pe economie;
c) inventarierea, evaluarea bunurilor și
efectuarea tuturor actelor necesare pentru
conservarea lor, precum și a actelor utile
pentru ca acestea să poată fi folosite potrivit
destinației lor obișnuite;
d) exploatarea, în mod profitabil, a bunurilor,
până la valorificare, în măsura în care
aceasta este în interesul maximizării averii
debitorului și în interesul lichidării;
e) verificarea creanțelor;
f) întocmirea tabelului preliminar și definitiv
de creanțe, dacă acestea nu au fost
întocmite în procedura de insolvență pe bază
de rambursare pe bază de plan, sau, după
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c) întocmește trimestrial un raport privind
plățile efectuate și respectarea de către
debitor a obligațiilor ce îi revin potrivit
prezentei legi;
d) sesizează comisia de insolvență cu
privire
la
modificările
semnificative
intervenite în situația patrimonială a
debitorului, verificând, în acest scop, cel
puțin bianual, registrele publice relevante;
e) la expirarea termenelor prevăzute la art.
72 alin. (2) - (4), întocmește un raport de
evaluare în care menționează cota de
acoperire a creanțelor și apreciază asupra
modului în care debitorul și-a respectat
obligațiile prevăzute de lege după
închiderea procedurii și prin care sesizează
comisia de insolvență, în vederea emiterii

caz, reactualizarea tabelului de creanțe;

deciziei prevăzute la art. 73 lit. c);

g) notificarea și convocarea creditorilor,
prezidarea
ședințelor
creditorilor
și
întocmirea proceselor- verbale ale ședințelor
creditorilor, asigurarea accesului creditorului
la consultarea dosarului;

f) orice alte atribuții prevăzute de prezenta
lege, dispuse de instanță sau de comisia
de insolvență.

h) efectuarea plăților către creditori, potrivit
planului de distribuire;
i) supravegherea evoluției veniturilor și
cheltuielilor debitorului pe durata procedurii;
(Art. 57 din Legea nr. 151/2015 stabilește o serie de
obligații în sarcina debitorului, ca de exemplu: să coopereze
activ cu instanța și lichidatorul, să comunice informațiile și
înscrisurile solicitate, inclusiv cu privire la venituri, plăți, și
evoluția acestora).
j) încasarea
debitorului;

creanțelor

din

averea

(Lichidatorul este cel care primește sumele datorate
debitorului de către terți (debitorii debitorului în procedură) și le
depune în contul de lichidare).
k) exercitarea drepturilor procedurale ale
debitorului în orice acțiuni judiciare, cu
excepția celor cu caracter personal;
l) primirea plăților pe seama debitorului și
consemnarea lor în contul averii debitorului;
m) vânzarea bunurilor din averea debitorului,
potrivit prevederilor prezentei legi;
n) sesizarea judecătorului cu orice problemă
care ar cere o soluționare de către acesta;
o) orice alte atribuții stabilite de instanță;
p) denunțarea unor contracte încheiate de
debitor;
q) îndeplinește atribuțiile de supraveghere
prevăzute de prezenta lege pentru perioada
postprocedură judiciară de insolvență prin
lichidare de active, sub controlul comisiei de
insolvență.
Dispozițiile alin. (2) stabilesc că, măsurile
adoptate de lichidator în aplicarea procedurii pot fi
contestate la instanța competentă, dacă nu este
prevăzut un alt termen în cuprinsul prezentei legi, în
termen de 7 zile de la data luării la cunoștință, dar
nu mai mult de 30 de zile de la adoptarea măsurii.
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Ca urmare, în afară de atribuțiile stabilite în cuprinsul art. 51, pentru procedura
de insolvență prin lichidare de active, lichidatorul are atribuții de supraveghere
stabilite în cuprinsul art. 74, pentru perioada postprocedură judiciară de insolvență
prin lichidare de active, sub controlul comisiei de insolvență.

Conform dispozițiilor art. 57 alin. (1) din Legea nr. 151/2015, pe durata
procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, debitorul are următoarele
obligații:
a) să coopereze activ cu instanța și lichidatorul procedurii și să pună la dispoziția
acestora informațiile și înscrisurile solicitate;
b) să vireze în contul de lichidare orice venituri dobândite care depășesc cuantumul
aprobat al cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil;
c) să desfășoare, în condițiile legii, potrivit abilităților și pregătirii sale profesionale, o
activitate producătoare de venituri sau să caute un loc de muncă mai bine remunerat,
iar în situația pierderii locului de muncă, din motive neimputabile, să depună toată
diligența pentru obținerea unui nou loc de muncă;
d) să informeze lichidatorul procedurii cu privire la orice reducere sau creștere a
salariului sau a oricăror altor venituri estimate;
e) să informeze lichidatorul procedurii cu privire la dobândirea de bunuri sau servicii,
cu orice titlu, inclusiv din moșteniri sau donații;
f) să informeze lichidatorul procedurii cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a
reședinței principale nu mai târziu de 5 zile de la producerea schimbării;
g) să participe la cursuri/programe de educație financiară organizate în aplicarea
prezentei legi.
Dispozițiile alin. (2) stabilesc că: debitorul poate încheia, pe durata procedurii,
numai acte referitoare la bunurile neurmăribile1, precum și orice acte care sunt
necesare pentru întreținerea sa și a persoanelor aflate în întreținerea sa, în limita
cheltuielilor aprobate pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil2.
Iar cele de la alin. (3): pe durata procedurii, debitorul poate contracta noi împrumuturi
numai pentru rezolvarea unei situații grave și urgente de pericol pentru viața sau sănătatea
sa ori a persoanelor aflate în întreținerea sa și doar cu avizul prealabil al lichidatorului
procedurii și cu aprobarea instanței.

Conform dispozițiilor legale, lichidatorul nu are printre atribuții efectuarea unor
demersuri în sensul încasării unor indemnizații de către debitorul persoană fizică.
Cel care va face demersurile necesare in vederea acordării indemnizației de
șomaj tehnic, potrivit O.U.G. nr. 30/2020, modificată prin O.U.G. nr. 32/2020 este
angajatorul (https://aici.gov.ro/home).
1

Conform dispozițiile art. 3 pct. 2, bunurile neurmăribile sunt bunurile din averea debitorului care nu pot fi
supuse valorificării în procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015, întrucât sunt necesare asigurării unui nivel
de trai rezonabil.
2
Care nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economie.
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Răspuns (2):
Procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015 se aplică debitorului persoană
fizică ale cărui obligații nu rezultă din exploatarea unei întreprinderi, în sensul art. 3
C.civ., și care:
a) are domiciliul, reședința sau reședința obișnuită de cel puțin 6 luni anterior
depunerii cererii în România;
b) este în stare de insolvență, în sensul art. 3 pct. 12, și nu există o probabilitate
rezonabilă de a redeveni, într-o perioadă de maximum 12 luni, capabil să își execute
obligațiile astfel cum au fost contractate, cu menținerea unui nivel de trai rezonabil
pentru sine și pentru persoanele pe care le are în întreținere; probabilitatea
rezonabilă se apreciază prin considerarea cuantumului total al obligațiilor raportat la
veniturile realizate sau prognozate a fi realizate față de nivelul de pregătire
profesională și expertiză ale debitorului, precum și la bunurile urmăribile deținute de
acesta;
c) cuantumul total al obligațiilor sale scadente este cel puțin egal cu valoarea-prag.

Așadar, Legea nr. 151/2015 se adresează persoanelor fizice de bună-credință, ale
căror datorii rezultă dintr-o activitate ce are ca scop satisacerea unei nevoi personale , ca de
exemplu: restanțe la furnizorii de utilități, întârzieri la achitarea ratelor bancare contractate
pentru achiziția unui serviciu sau produs personal, etc.
Persoanele juridice nu intră în sfera de aplicare a Legii nr. 151/2015.
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