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Titlul I. Proceduri de prevenire a insolvenţei

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 6. [Domeniul de aplicare] Prezentul titlu se aplică debitorilor aflaţi în dificultate 
financiară. [R.A.: art. 1 din Legea nr. 381/2009]

Art. 7. [Participanţii] (1) Organele care aplică procedurile prevăzute de prezentul 
titlu sunt: instanţele judecătoreşti, prin preşedintele tribunalului sau, după caz, prin 
judecătorul‑sindic, mandatarul ad‑hoc, respectiv administratorul concordatar.

(2) Creditorii participă la procedură în mod individual, în măsura permisă de 
drepturile aferente creanţei lor, precum şi în mod colectiv, potrivit prezentei legi, 
prin adunarea creditorilor şi reprezentantul creditorilor.

(3) Debitorul participă la procedură prin reprezentanţii săi legali sau convenţionali. 
[R.A.: art. 4 din Legea nr. 381/2009]

Art. 8. [Competenţa. Hotărârea instanţei. Calea de atac] (1) Tribunalul în a 
cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului este 
competent să soluţioneze cererile la care se referă prezentul titlu.

(2) Cererile şi pricinile referitoare la concordatul preventiv sunt de competenţa 
judecătorului‑sindic, desemnat potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Hotărârile pronunţate de preşedintele tribunalului sau de judecătorul‑sindic, 
în aplicarea prezentului titlu, sunt executorii.

(4) Hotărârile preşedintelui tribunalului sau ale judecătorului‑sindic pot fi atacate 
de părţi numai cu apel, în termen de 7 zile, care se calculează de la comunicare, 
pentru absenţi, şi de la pronunţare, pentru cei prezenţi.

(5) Apelul nu este suspensiv de executare. [R.A.: art. 5 din Legea nr. 381/2009]

Art. 9. [Instanţa de apel] Curtea de apel este instanţa de apel pentru hotărârile 
pronunţate de preşedintele tribunalului sau de judecătorul‑sindic, după caz. Hotărârile 
curţii de apel sunt definitive. [R.A.: art. 6 din Legea nr. 381/2009]

Capitolul II. Mandatul ad‑hoc

Art. 10. [Cerere de numire a unui mandatar ad‑hoc] (1) Un debitor poate 
adresa preşedintelui tribunalului o cerere de numire a unui mandatar ad‑hoc. Prin 
cererea sa, debitorul propune un mandatar ad‑hoc dintre practicienii în insolvenţă, 
autorizaţi potrivit legii.

(2) Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară 
numirea unui mandatar ad‑hoc. [R.A.: art. 7 din Legea nr. 381/2009]

Art. 11. [Înregistrarea cererii] Cererea este depusă la cabinetul preşedintelui 
tribunalului şi se înregistrează într‑un registru special. [R.A.: art. 8 din Legea nr. 381/2009]
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Art. 12. [Citarea. Confidenţialitatea procedurii] (1) După primirea cererii, 
preşedintele tribunalului dispune citarea, în termen de 5 zile, prin agent procedural, 
a debitorului şi a mandatarului ad‑hoc propus.

(2) Procedura se desfăşoară în camera de consiliu şi se menţine confidenţială 
pe toată durata sa.

(3) Confidenţialitatea procedurii este obligatorie pentru toate persoanele şi instituţiile 
care iau parte sau sunt implicate în aceasta. [R.A.: art. 9 din Legea nr. 381/2009]

Art. 13. [Desemnarea şi obiectivul mandatarului ad‑hoc] (1) După ascultarea 
debitorului, dacă se constată că dificultăţile financiare ale acestuia sunt reale, iar 
persoana propusă ca mandatar ad‑hoc întruneşte condiţiile legii pentru exercitarea 
acestei calităţi, preşedintele tribunalului desemnează, prin încheiere executorie, 
mandatarul ad‑hoc propus.

(2) Obiectivul mandatarului ad‑hoc va fi acela de a realiza, în termen de 90 de zile 
de la desemnare, o înţelegere între debitor şi unul sau mai mulţi creditori ai săi, în 
vederea depăşirii stării de dificultate financiară în care se află debitorul, a salvgardării 
acestuia, păstrării locurilor de muncă şi acoperirii creanţelor asupra debitorului.

(3) În scopul realizării obiectivului mandatului, mandatarul ad‑hoc va putea propune 
remiteri, reeşalonări sau reduceri parţiale de datorii, continuarea sau încetarea unor 
contracte în curs, reduceri de personal, precum şi orice alte măsuri considerate a 
fi necesare. [R.A.: art. 10 din Legea nr. 381/2009]

Art. 14. [Onorariul mandatarului ad‑hoc] Onorariul mandatarului ad‑hoc va 
fi stabilit provizoriu de către preşedintele tribunalului, la propunerea debitorului şi 
cu acordul mandatarului ad‑hoc, sub forma unui onorariu fix sau a unui onorariu 
lunar. Acesta va putea fi modificat ulterior, la cererea mandatarului ad‑hoc, cu acordul 
debitorului. [R.A.: art. 11 din Legea nr. 381/2009]

Art. 15. [Încetarea mandatului ad‑hoc] (1) Mandatul ad‑hoc încetează:
a) prin denunţarea unilaterală a mandatului de către debitor sau de către mandatarul 

ad‑hoc;
b) prin încheierea înţelegerii prevăzute la art. 13 alin. (2);
c) dacă, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (2), mandatarul nu a reuşit să 

intermedieze încheierea unei înţelegeri între debitor şi creditorii săi.
(2) La cererea debitorului sau a mandatarului ad‑hoc, preşedintele tribunalului 

va constata încetarea mandatului ad‑hoc, prin încheiere definitivă. [R.A.: art. 12 din 
Legea nr. 381/2009]

Capitolul III. Concordatul preventiv

Secţiunea 1. Beneficiarii procedurii. Organele  
care aplică procedura

Art. 16. [Beneficiarii procedurii] Poate recurge la procedura de concordat 
preventiv orice debitor în dificultate financiară, cu următoarele excepţii:

a) dacă în cei 3 ani anteriori ofertei de concordat preventiv debitorul a mai 
beneficiat de un concordat preventiv care a eşuat;

Art. 12-16
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b) dacă debitorul şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin 
controlul debitorului sau administratorii/directorii acestuia au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi 
de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969 
privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură 
cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului[1], republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal[2], cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru 
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile 
prevăzute de prezenta lege, în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii prevăzute 
de prezenta lege. Această prevedere nu se aplică titularilor acţiunilor la purtător;

c) dacă s‑a dispus suportarea unei părţi a pasivului debitorului de către membrii 
organelor de conducere şi/sau supraveghere ale debitorului, potrivit prevederilor 
art. 169 şi următoarele sau prevederilor unor legi speciale, pentru ajungerea acestuia 
în stare de insolvenţă; prevederile lit. b) rămân aplicabile. [R.A.: art. 13 din Legea 
nr. 381/2009]

Art. 17. [Atribuţiile judecătorului‑sindic] Judecătorul‑sindic are următoarele 
atribuţii în procedura concordatului preventiv:

a) să numească administratorul concordatar provizoriu;
b) să omologheze, la cererea administratorului concordatar, concordatul preventiv;
c) să constate, la cererea oricărui creditor nesemnatar al concordatului preventiv, 

îndeplinirea condiţiilor cerute pentru a fi înscris pe lista creditorilor ce au aderat la 
concordatul preventiv;

d) să dispună prin încheiere, potrivit prevederilor art. 18, suspendarea provizorie a 
executărilor silite contra debitorului, în baza ofertei de concordat preventiv formulate 
de debitor şi transmise creditorilor;

e) să judece acţiunile în nulitate şi în rezoluţiune a concordatului preventiv. [R.A.: art. 14 
din Legea nr. 381/2009]

Art. 18. [Procedura de judecată. Citarea. Calea de atac] (1) Cererile formulate 
în temeiul prezentului titlu se judecă în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, 
părţile fiind citate în termen de 48 de ore de la primirea cererii.

[1]  Legea nr. 656/2002 a fost abrogată prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului (M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019). În tot cuprinsul Legii 
nr. 85/2014, trebuie avut în vedere acest aspect, acolo unde este cazul.

[2]  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată prin Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015), în vigoare de la 1 ianuarie 2016. Potrivit art. 502 
alin. (2) din Legea nr. 227/2015, „Trimiterile făcute prin alte acte normative la Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările următoare, se consideră a fi făcute la prezentul 
cod”. În tot cuprinsul Legii nr. 85/2014, trebuie avute în vedere aceste dispoziţii, acolo unde este cazul.

Art. 17-18
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(2) Părţile cu sediul în străinătate sunt citate prin mijloace rapide de comunicare, 
la sediul sau, după caz, la domiciliul ori reşedinţa cunoscut/cunoscută al/a acestora; 
în lipsă, citarea se face prin afişare la uşa instanţei. [R.A.: art. 15 din Legea nr. 381/2009]

Art. 19. [Atribuţiile administratorului concordatar] Atribuţiile administratorului 
concordatar sunt următoarele:

a) întocmeşte tabelul creditorilor, care include şi creditorii contestaţi sau ale căror 
creanţe sunt în litigiu, şi tabelul creditorilor concordatari; o creanţă a unui creditor 
cu mai mulţi debitori solidari aflaţi în procedură de concordat va fi înscrisă în toate 
tablourile creditorilor cu valoarea nominală a creanţei deţinute până ce aceasta va 
fi complet acoperită;

b) elaborează, împreună cu debitorul, oferta de concordat, cu elementele compo‑
nente ale acesteia, respectiv proiectul de concordat şi planul de redresare;

c) face demersuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între 
debitor şi creditori ori între creditori;

d) solicită judecătorului‑sindic omologarea concordatului preventiv;
e) supraveghează îndeplinirea obligaţiilor asumate de către debitor prin concordatul 

preventiv;
f) informează, de urgenţă, adunarea creditorilor concordatari asupra neîndeplinirii 

sau îndeplinirii necorespunzătoare de către debitor a obligaţiilor sale;
g) întocmeşte şi transmite adunării creditorilor concordatari rapoarte lunare sau 

trimestriale asupra activităţii sale şi a debitorului; raportul administratorului concordatar 
va conţine şi opinia acestuia privind existenţa sau, după caz, inexistenţa unor motive 
de rezoluţiune a concordatului preventiv;

h) convoacă adunarea creditorilor concordatari;
i) cere instanţei închiderea procedurii concordatului preventiv;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul capitol, instituite prin con‑

cordatul preventiv ori stabilite de judecătorul‑sindic. [R.A.: art. 16 din Legea nr. 381/2009]

Art. 20. [Onorariul administratorului concordatar] (1) Onorariul administratorului 
concordatar se propune prin proiectul de concordat şi se stabileşte prin concordatul 
preventiv; acesta va fi suportat din averea debitorului.

(2) Onorariul administratorului concordatar va consta, în funcţie de natura 
obligaţiilor acestuia, într‑o sumă fixă, un onorariu lunar şi/sau un onorariu de succes; 
la stabilirea cuantumului onorariului se vor avea în vedere natura activităţii desfăşurate 
de către debitor, precum şi complexitatea planului de redresare. [R.A.: art. 17 din 
Legea nr. 381/2009]

Art. 21. [Atribuţiile adunării creditorilor concordatari] (1) Adunarea creditorilor 
concordatari are următoarele atribuţii:

a) aprobă rapoartele administratorului concordatar privitoare la activitatea 
debitorului şi la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin concordat;

b) desemnează reprezentantul creditorilor;
c) este titularul acţiunii în rezoluţiune a concordatului preventiv.
(2) În cursul derulării procedurii, adunarea creditorilor concordatari poate fi con‑

vocată de administratorul concordatar, din oficiu sau la cererea creditorilor reprezentând 
cel puţin 10% din valoarea totală a creanţelor concordatare.

Art. 19-21
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(3) Adunarea creditorilor concordatari adoptă hotărâri cu majoritatea de voturi stabilită 
prin raportare la valoarea creanţelor creditorilor concordatari prezenţi. [R.A.: art. 18 
din Legea nr. 381/2009]

Art. 22. [Desfăşurarea adunării creditorilor concordatari] (1) Votul creditorilor 
concordatari poate fi exercitat şi prin corespondenţă.

(2) Şedinţa adunării creditorilor concordatari va fi organizată şi prezidată de 
administratorul concordatar.

(3) La adunările creditorilor concordatari va fi invitat şi debitorul. [R.A.: art. 19 din 
Legea nr. 381/2009]

Art. 23. [Procedura de concordat preventiv] (1) Orice debitor aflat în dificultate 
financiară, mai puţin cei excluşi conform prevederilor art. 16, poate introduce la 
tribunalul competent o cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv. Prin 
cererea sa, debitorul propune un administrator concordatar provizoriu dintre practicienii 
în insolvenţă autorizaţi potrivit legii.

(2) Judecătorul‑sindic numeşte administratorul concordatar provizoriu prin încheiere 
executorie.

(3) În termen de 30 de zile de la numirea sa, administratorul concordatar elaborează, 
împreună cu debitorul, lista creditorilor şi oferta de concordat preventiv.

(4) Oferta de concordat preventiv se notifică de către administratorul concordatar 
provizoriu creditorilor prin mijloace de comunicare rapidă şi care asigură posibilitatea 
confirmării primirii acesteia.

(5) Oferta de concordat preventiv va fi depusă în dosarul deschis potrivit alin. (1) 
şi, pentru opozabilitate faţă de terţi, se depune la grefa tribunalului, unde va fi înre‑
gistra tă într‑un registru special. Despre depunerea şi notificarea acesteia se face 
menţiune în registrul în care este înregistrat debitorul.

(6) Oferta de concordat preventiv va cuprinde şi proiectul de concordat preventiv, 
la care se vor anexa declaraţia debitorului privind starea de dificultate financiară în 
care se află, precum şi lista creditorilor cunoscuţi, inclusiv cei ale căror creanţe sunt 
contestate integral sau parţial, cu precizarea cuantumului şi a cauzelor de preferinţă 
acceptate de debitor. [R.A.: art. 20 din Legea nr. 381/2009]

Art. 24. [Proiectul de concordat preventiv] (1) Proiectul de concordat preventiv 
trebuie să prezinte, în mod detaliat:

a) situaţia analitică a activului şi a pasivului debitorului, certificată de un expert 
contabil sau, după caz, auditată de un auditor autorizat potrivit legii;

b) cauzele stării de dificultate financiară şi, dacă este cazul, măsurile luate de 
debitor pentru depăşirea acesteia până la depunerea ofertei de concordat preventiv;

c) proiecţia evoluţiei financiar‑contabile pe următoarele 24 de luni.
(2) Proiectul de concordat preventiv trebuie să includă un plan de redresare, 

care prevede cel puţin următoarele măsuri:
a) reorganizarea activităţii debitorului, prin măsuri precum: restructurarea conducerii 

debitorului, modificarea structurii funcţionale, reducerea personalului sau orice alte 
măsuri considerate a fi necesare;

b) modalităţile prin care debitorul înţelege să depăşească starea de dificultate 
finan ciară, precum: majorarea capitalului social, conversia unor creanţe în acţiuni/

Art. 22-24
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părţi sociale, împrumut bancar, obligaţional sau de altă natură, inclusiv împrumuturi 
ale asociaţilor/acţionarilor, înfiinţarea ori desfiinţarea unor sucursale sau puncte de 
lucru, vânzarea de active, constituirea de cauze de preferinţă; în cazul acordării de 
noi finanţări în perioada de concordat, se va prevedea prioritatea la distribuire a 
acestor sume, după plata cheltuielilor de procedură.

(3) În cazul contractelor a căror scadenţă depăşeşte termenul de 24 de luni 
prevăzut pentru realizarea concordatului sau al celor pentru care se propun eşalonări 
de plată în afara acestei perioade, după închiderea procedurii de concordat, aceste 
plăţi vor continua conform contractelor din care rezultă.

(4) Termenul pentru satisfacerea creanţelor stabilite prin concordat este de 
24 de luni de la data omologării acestuia prin hotărâre executorie, cu posibilitatea 
de prelungire cu 12 luni. În primul an este obligatorie plata a minimum 20% din 
valoarea creanţelor stabilite prin concordat.

(5) În cazul în care prin proiectul de concordat se propun reduceri ale creanţelor 
bugetare, este obligatorie prezentarea rezultatelor testului creditorului privat.

(6) Prin proiectul de concordat preventiv, supus aprobării creditorilor, debitorul 
propune, de asemenea, confirmarea administratorului concordatar provizoriu, precum şi 
onorariul acestuia pentru perioada ulterioară datei încheierii concordatului. [R.A.: art. 21 
din Legea nr. 381/2009]

Art. 25. [Suspendarea provizorie a urmăririlor silite] (1) În baza ofertei de 
concordat preventiv, debitorul poate cere judecătorului‑sindic suspendarea provizorie 
a urmăririlor silite, potrivit prevederilor art. 996 şi 999 din Codul de procedură civilă[1].

(2) Cererea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, fără 
citarea părţilor.

(3) Suspendarea provizorie a urmăririlor silite individuale se menţine până 
la pronunţarea unei hotărâri executorii de omologare a concordatului sau până 
la respingerea ofertei de concordat prin vot de către creditorii ale căror creanţe 
necontestate compun masa credală, conform legii. [R.A.: art. 22 din Legea nr. 381/2009]

Secţiunea a 2‑a. Încheierea şi omologarea  
concordatului preventiv

Art. 26. [Negocierile asupra proiectului de concordat preventiv] (1) În vederea 
exercitării votului creditorilor asupra proiectului de concordat preventiv, debitorul 
poate organiza una sau mai multe şedinţe, colective ori individuale, de negociere 
cu creditorii, în prezenţa administratorului concordatar propus de debitor.

(2) Iniţiativa negocierii poate aparţine şi unuia sau mai multor creditori, precum 
şi acţionarilor sau asociaţilor debitorului care deţin controlul.

(3) Perioada în care se desfăşoară negocierile asupra proiectului de concordat 
preventiv nu poate depăşi 60 de zile calendaristice. [R.A.: art. 23 din Legea nr. 381/2009]

Art. 27. [Aprobarea concordatului preventiv] (1) Asupra ofertei de concordat 
preventiv, cu eventualele amendamente rezultate în urma negocierilor, creditorii 
votează, în principiu, prin corespondenţă.

[1]  În prezent, art. 997 şi art. 1000.

Art. 25-27
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(2) Votul creditorilor se trimite prin mijloace de comunicare rapidă pe adresa 
debitorului, în termen de maximum 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii 
ofertei de concordat preventiv. Votul favorabil necondiţionat asupra concordatului 
preventiv are valoare de acceptare a concordatului. Orice condiţionare a votului 
este considerată vot negativ.

(3) În cazuri excepţionale, administratorul concordatar poate convoca o adunare 
a tuturor creditorilor.

(4) Dacă în termenul prevăzut la alin. (2) unul sau mai mulţi creditori deţinând 
cel puţin 10% din valoarea totală a creanţelor solicită convocarea adunării tuturor 
creditorilor, administratorul concordatar este obligat să o convoace în termen de 
maximum 5 zile de la data primirii cererii. Convocarea este transmisă creditorilor 
prin mijloace de comunicare rapidă şi care asigură confirmarea primirii acesteia.

(5) Concordatul preventiv se consideră aprobat de creditori dacă sunt întrunite 
voturile creditorilor care reprezintă cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate 
şi necontestate.

(6) Creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi ori se află 
sub control comun cu debitorul pot participa la şedinţă, dar pot vota cu privire la 
concordat doar în cazul în care acesta le acordă mai puţin decât ar primi în cazul 
falimentului. [R.A.: art. 24 din Legea nr. 381/2009]

Art. 28. [Procedura omologării concordatului preventiv] (1) După aprobarea 
concordatului de către creditori, administratorul concordatar solicită judecătorului‑sindic 
să omologheze concordatul preventiv. Pentru omologare, judecătorul‑sindic verifică 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) valoarea creanţelor contestate şi/sau în litigiu nu depăşeşte 25% din masa 
credală;

b) concordatul preventiv a fost aprobat de creditorii care reprezintă cel puţin 75% 
din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate.

(2) Judecătorul‑sindic omologhează concordatul preventiv prin încheiere pronunţată 
în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, după citarea şi ascultarea 
administratorului concordatar. Cererea de omologare a concordatului preventiv 
poate fi respinsă exclusiv pentru motive de legalitate.

(3) Concordatul preventiv, aprobat de creditori şi omologat de judecătorul‑sindic 
prin încheiere, se comunică creditorilor, prin intermediul administratorului concordatar, 
şi se menţionează în registrul în care este înregistrat debitorul. [R.A.: art. 26 din Legea 
nr. 381/2009]

Art. 29. [Comunicarea hotărârii de omologare. Efecte] (1) De la data comunicării 
hotărârii de omologare a concordatului preventiv se suspendă de drept urmăririle 
individuale ale creditorilor semnatari asupra debitorului şi curgerea prescripţiei dreptului 
de a cere executarea silită a creanţelor acestora contra debitorului.

(2) Curgerea dobânzilor, a penalităţilor şi a oricăror altor cheltuieli aferente 
creanţelor nu se suspendă faţă de creditorii semnatari, cu excepţia situaţiei în care 
aceştia îşi exprimă expres, în scris, acordul în sens contrar, acord ce va fi menţionat 
în proiectul de concordat. [R.A.: art. 27 din Legea nr. 381/2009]
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Art. 30. [Suspendarea procedurilor de executare silită. Amânarea scadenţei 
creanţei. Opozabilitatea concordatului] (1) Dispunând omologarea, judecătorul‑sindic 
suspendă toate procedurile de executare silită.

(2) La cererea administratorului concordatar, sub condiţia acordării de garanţii 
creditorilor de către debitor, judecătorul‑sindic poate impune creditorilor nesemnatari 
ai concordatului preventiv un termen de maximum 18 luni de amânare a scadenţei 
creanţei lor, perioadă în care nu vor curge dobânzi, penalităţi, precum şi orice alte 
cheltuieli aferente creanţelor. Prevederile referitoare la amânarea scadenţei creanţei 
nu sunt aplicabile în privinţa contractelor financiare calificate şi a operaţiunilor de 
compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de 
compensare bilaterală.

(3) Concordatul va fi opozabil creditorilor bugetari, cu condiţia respectării 
prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat din legislaţia internă şi europeană, 
potrivit prevederilor art. 24 alin. (5). [R.A.: art. 28 din Legea nr. 381/2009]

Art. 31.  [Interdicţia  deschiderii  procedurii  insolvenţei] În perioada 
concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă 
de debitor. [R.A.: art. 29 din Legea nr. 381/2009]

Art. 32. [Cererea de aderare la concordat] (1) Orice creditor care obţine 
un titlu executoriu asupra debitorului în cursul procedurii poate formula cerere de 
aderare la concordat sau poate să îşi recupereze creanţa prin orice alte modalităţi 
prevăzute de lege.

(2) Cererea de aderare se depune la administratorul concordatar, care o include 
în tabelul creditorilor concordatari. [R.A.: art. 30 din Legea nr. 381/2009]

Art. 33. [Activitatea debitorului] (1) În cursul procedurii, debitorul îşi desfăşoară 
activitatea în limitele afacerii sale obişnuite, în condiţiile concordatului preventiv, sub 
supravegherea administratorului concordatar.

(2) Măsurile cuprinse în concordatul preventiv, inclusiv modificările creanţelor, 
profită şi codebitorilor, fidejusorilor şi terţilor garanţi. [R.A.: art. 31 din Legea nr. 381/2009]

Secţiunea a 3‑a. Închiderea procedurii 
 concordatului preventiv

Art. 34. [Anularea şi suspendarea concordatului preventiv] (1) Creditorii care 
au votat împotriva concordatului preventiv pot cere anularea acestuia, în termen de 
15 zile de la data omologării acestuia.

(2) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul de a cere constatarea 
nulităţii se prescrie în termen de 6 luni de la data omologării concordatului.

(3) Judecătorul‑sindic, la cererea reclamantului, poate dispune, pe cale de 
ordonanţă preşedinţială, suspendarea concordatului preventiv. [R.A.: art. 32 din Legea 
nr. 381/2009]

Art. 35. [Acţiunea în rezoluţiune a concordatului preventiv] (1) În situaţia 
în care se constată încălcarea gravă de către debitor a obligaţiilor asumate prin 
concordatul preventiv, adunarea creditorilor concordatari poate hotărî introducerea 
acţiunii în rezoluţiune a concordatului preventiv. Asupra acestui aspect adunarea 
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poate delibera chiar dacă nu a fost înscris pe ordinea de zi. De asemenea, poate 
introduce această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult de 
50% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate. 

(2) În înţelesul alin. (1), reprezintă încălcare gravă a obligaţiilor asumate de debitor 
prin concordatul preventiv acţiuni precum: favorizarea unuia sau a mai multor creditori 
în dauna celorlalţi, ascunderea sau înstrăinarea de active în perioada concordatului 
preventiv, efectuarea de plăţi fără contraprestaţie sau în condiţii ruinătoare.

(3) Dacă adunarea creditorilor concordatari a decis introducerea acţiunii în 
rezoluţiune, procedura concordatului preventiv se suspendă de drept.

(4) Prin hotărârea de admitere a acţiunii în rezoluţiune, judecătorul‑sindic acordă 
creditorilor daune‑interese, potrivit dreptului comun. [R.A.: art. 33 din Legea nr. 381/2009]

Art. 36. [Închiderea procedurii concordatului preventiv] (1) Dacă procedura 
concordatului preventiv se finalizează cu succes, la termenul prevăzut în contract 
sau anterior acestuia, după caz, judecătorul‑sindic va pronunţa o încheiere prin care 
va constata realizarea obiectului concordatului preventiv. În acest caz, modificările 
creanţelor prevăzute în concordatul preventiv rămân definitive.

(2) În cazul în care în cursul derulării procedurii, înainte de expirarea termenului 
prevăzut la art. 24 alin. (4), administratorul concordatar apreciază că este imposibilă 
realizarea obiectivelor concordatului din motive neimputabile debitorului, poate cere 
judecătorului‑sindic constatarea nereuşitei concordatului preventiv şi închiderea 
procedurii. [R.A.: art. 34 din Legea nr. 381/2009]

Art. 37. [Reguli speciale] (1) Măsurile prevăzute de prezentul titlu se vor aplica 
cu respectarea regulilor în materia ajutorului de stat.

(2) Prevederile prezentului titlu nu sunt aplicabile în privinţa contractelor financiare 
calificate şi a operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar 
calificat sau a unui acord de compensare bilaterală. [R.A.: art. 35 din Legea nr. 381/2009]
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