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§4. Administratorul special 
 

Art. 52. (1) După deschiderea procedurii, adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor/ 
membrilor debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special. 

(2) Nu poate fi desemnată ca administrator special o persoană fizică sau juridică care 
are şi calitatea de creditor.  

Art. 53. (1) Adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice 
va fi convocată de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea 
administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii 
procedurii de către administratorul judiciar/ lichidatorul provizoriu.  

(2) Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, 
după caz. Dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor/membrilor, convocată potrivit alin. (1), nu 
desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, 
dacă acesta nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv asociaţii/acţionarii/membri sunt 
decăzuţi din drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator 
special.  

(3) Dacă un administrator special nu a fost desemnat, pentru soluţionarea acţiunilor 
prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi 
reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutare 
aflate în exerciţiul funcţiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de către 
judecătorul-sindic în camera de consiliu şi fără citarea părţilor. În cazul în care ulterior 
adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor/ membrilor alege un administrator special, 
acesta va prelua procedura în stadiul în care se găseşte la data desemnării. 

● ADNOTARE. Administratorul special este reprezentantul asociaţilor în procedura de insolvenţă. 
Acesta este valabil desemnat prin adunarea asociaţilor, convocată în acest scop de 
către administratorul/lichidatorul judiciar. Nota bene: dacă asociaţii nu desem-
nează un administrator special, se va ridica dreptul de administrare al debitorului, 
constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din 
avere şi de a dispune de aceasta. În opinia noastră, administratorul special este 
valabil desemnat prin hotărârea adunării asociaţilor şi îşi poate exercita atribuţiile 
în procedura insolvenţei. Neînregistrarea administratorului special în registrul 
comerţului nu afectează valabilitatea desemnării acestuia, ci este de natură să nu 
asigure opozabilitatea hotărârii faţă de terţi.  

Art. 54. Mandatul administratorilor statutari încetează de la data ridicării dreptului de 
administrare sau de la data desemnării administratorului special. Încetarea mandatului 
impune obligaţia predării gestiunii.  

Art. 55. După deschiderea procedurii şi numirea administratorului special, adunarea 
generală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor îşi suspendă activitatea şi se va putea întruni, 
la convocarea administratorului judiciar, în cazurile expres şi limitativ prevăzute de prezenta 
lege.  

Art. 56. (1) Administratorul special are următoarele atribuţii:  
a) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acţiunilor prevăzute 

la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84;  
b) formulează contestaţii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;  
c) propune un plan de reorganizare;  
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d) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, 
după confirmarea planului, doar în situaţia în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de 
administrare;  

e) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primeşte raportul final 
şi situaţia financiară de închidere şi participă la şedinţa convocată pentru soluţionarea 
obiecţiunilor şi aprobarea raportului;  

f) primeşte notificarea închiderii procedurii.  
(2) După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administra-

torul judiciar/lichidatorul judiciar, care îi conduce şi activitatea de afaceri, iar mandatul 
administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acţionarilor/asociaţilor/ 
membrilor.  

 
§5. Administratorul judiciar 

Art. 57. (1) Practicienii în insolvenţă interesaţi vor depune la dosar o ofertă de preluare a 
poziţiei de administrator judiciar în dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calităţii de 
practician în insolvenţă şi o copie de pe poliţa de asigurare profesională. În ofertă, 
practicianul în insolvenţă interesat va arăta şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane, 
precum şi experienţa generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei 
administrări a cazului. În cazul în care nu sunt oferte depuse la dosar, judecătorul-sindic va 
desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un practician în insolvenţă ales în 
mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.  

(2) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, creditorii care deţin mai mult de 50% 
din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot pot decide desemnarea unui administrator 
judiciar, stabilindu-i şi onorariul. În cazul în care onorariul se va achita din fondul constituit 
potrivit prevederilor art. 39 alin. (4), acesta va fi stabilit pe baza criteriilor prevăzute în Ordo-
nanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Creditorii pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar 
desemnat provizoriu, stabilindu-i onorariul. În această din urmă situaţie nu va mai fi necesară 
confirmarea judecătorului-sindic. Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea în mod obliga-
toriu pe ordinea de zi atât confirmarea/desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului 
judiciar, cât şi stabilirea onorariului acestuia.  

(3) Creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor poate să 
decidă, fără consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar ori 
lichidator judiciar în locul administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar provizoriu ori 
să confirme administratorul judiciar provizoriu/lichidatorul judiciar provizoriu şi să îi stabi-
lească onorariul.  

(4) În orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic, din oficiu sau ca urmare a adoptării 
unei hotărâri a adunării creditorilor în acest sens, cu votul a mai mult de 50% din valoarea 
totală a creanţelor cu drept de vot, îl poate înlocui pe administratorul judiciar/lichidatorul 
judiciar, pentru motive temeinice. Înlocuirea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă, 
cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor. Împotriva încheierii se poate 
formula apel în termen de 5 zile de la comunicare.  

(5) În orice moment al procedurii, la cererea administratorului judiciar/lichidatorului 
judiciar, pentru motive bine justificate, judecătorul-sindic poate încuviinţa înlocuirea acestuia, 
în urma analizei cererii. În acest caz, judecătorul-sindic va desemna un alt administrator 
judiciar/lichidator judiciar provizoriu, în condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. d).  

(6) Creditorii pot contesta la judecătorul-sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia 
prevăzută la alin. (2) şi (3), în termen de 5 zile de la data publicării acesteia în BPI. 
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Judecătorul va soluţiona, de urgenţă şi deodată, toate contestaţiile printr-o încheiere prin 
care va numi administratorul judiciar/lichidatorul judiciar desemnat sau, după caz, va solicita 
adunării creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator judiciar.  

(7) Dacă în termenul stabilit la alin. (6) decizia adunării creditorilor sau a creditorului ce 
deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor nu este contestată, judecătorul-sindic, 
prin încheiere, va numi administratorul judiciar propus de creditori sau de creditorul ce deţine 
mai mult de 50% din valoarea creanţelor, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute 
de lege, dispunând totodată încetarea atribuţiilor administratorului judiciar provizoriu pe 
care l-a desemnat prin încheierea sau, după caz, sentinţa de deschidere a procedurii.  

(8) Administratorul judiciar, persoană fizică sau persoană juridică, inclusiv reprezentantul 
acesteia, trebuie să aibă calitatea de practician în insolvenţă, potrivit legii.  

(9) Înainte de desemnarea sa, administratorul judiciar trebuie să facă dovada că este 
asigurat pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile, 
care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale. Riscul 
asigurat trebuie să reprezinte consecinţa activităţii administratorului judiciar pe perioada 
exercitării calităţii sale.  

(10) Este interzis administratorului judiciar, sub sancţiunea revocării din funcţie şi a 
reparării eventualelor prejudicii cauzate, să diminueze, în mod direct sau indirect, valoarea 
sumei asigurate prin contractul de asigurare.  

(11) Practicianul în insolvenţă, în calitatea sa de organ care aplică procedura, nu va 
putea fi sancţionat sau obligat la plata oricăror cheltuieli de judecată, amenzi, daune sau 
oricăror altor sume, de către instanţa de judecată sau de altă autoritate, pentru fapte sau 
omisiuni imputabile debitorului.  

(12) Dacă adunarea creditorilor a infirmat administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, 
înainte de a-i fi stabilit onorariul, pentru activitatea desfăşurată până la data infirmării 
onorariul va fi stabilit de către judecătorul-sindic în conformitate cu criteriile stabilite de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Din suma aprobată se va scădea onorariul aprobat cu titlu provizoriu prin 
hotărârea judecătorească privind desemnarea, dacă a fost încasat.  

(13) În cazul desfiinţării pentru orice motive a hotărârii de deschidere a procedurii, instanţa 
care va desfiinţa hotărârea va decide asupra onorariului practicianului, aplicându-se cores-
punzător alin. (2), iar plata acestui onorariu şi a cheltuielilor de procedură va fi suportată de 
pârât sau de reclamant, potrivit reglementărilor privitoare la cheltuielile de judecată din 
Codul de procedură civilă.  

(14) În cazul în care adunarea creditorilor confirmă administratorul judiciar/ lichidatorul 
judiciar, dar nu aprobă oferta de onorariu a acestuia, administratorul judiciar/lichidatorul 
judiciar va putea accepta onorariul votat de către creditori sau va reconvoca adunarea 
într-un termen de maximum 30 de zile pentru negocierea cu creditorii şi discutarea ono-
rariului. În cazul în care nici la această adunare oferta administratorului judiciar/lichi-
datorului judiciar nu va fi acceptată de către creditori, administratorul judiciar/lichidatorul 
judiciar va putea declara că se retrage. În caz de renunţare, administratorul judiciar/lichi-
datorul judiciar va convoca o nouă adunare în termen de maximum 30 de zile, în vederea 
desemnării noului administrator judiciar/lichidator judiciar. Dacă în cadrul acestei adunări 
nu se desemnează un alt administrator judiciar/lichidator judiciar, preşedintele comitetului 
creditorilor sau, dacă nu a fost constituit, un creditor desemnat de adunarea creditorilor 
va solicita judecătorului-sindic desemnarea unui administrator judiciar/lichidator judiciar 
provizoriu, în termen de maximum 5 zile de la data adunării. Judecătorul-sindic va numi 
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un administrator judiciar/lichidator judiciar provizoriu în termen de 5 zile de la sesizare, în 
cameră de consiliu. Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător. 

● ADNOTARE. În opinia noastră, practicianul în insolvenţă desemnat provizoriu şi neconfirmat de 
adunarea creditorilor îşi poate exercita atribuţiile şi are dreptul la onorariul 
stabilit prin sentinţa/încheierea de deschidere a procedurii, până la data la care 
judecătorul-sindic va numi administratorul judiciar/lichidatorul judiciar propus 
de creditori şi va dispune încetarea atribuţiilor administratorului judiciar/lichida-
torului judiciar provizoriu desemnat. În cazul în care în averea debitoarei nu sunt 
bunuri de valorificat şi nici disponibilităţi băneşti, iar administratorul judi-
ciar/lichidatorul judiciar propune la primul termen de judecată după deschiderea 
procedurii aplicarea art. 174 L. nr. 85/2014 şi închiderea procedurii, judecătorul-
sindic, în cazul în care constată că sunt întrunite condiţiile cerute de art. 174 din 
lege, va putea aproba propunerea administratorului judiciar/lichidatorului judi-
ciar provizoriu şi va constata ca rămasă fără obiect sau lipsită de interes confir-
marea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar propus de creditori. 

Art. 58. (1) Principalele atribuţii ale administratorului judiciar, în cadrul prezentului titlu, 
sunt:  

a) examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse potrivit 
prevederilor art. 67 sau 74, după caz, şi întocmirea unui raport prin care să propună fie 
intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul pro-
cedurii generale şi supunerea acelui raport aprobării judecătorului-sindic, într-un termen 
stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea adminis-
tratorului judiciar;  

b) examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor 
şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea eventualelor 
indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la 
existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor art. 169-173, 
precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care 
nu permit reorganizarea şi depunerea la dosarul cauzei, într-un termen stabilit de judecă-
torul-sindic, dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea administratorului 
judiciar;  

c) întocmirea actelor prevăzute la art. 67 alin. (1), în cazul în care debitorul nu şi-a 
îndeplinit obligaţia respectivă înăuntrul termenelor legale, precum şi verificarea, corectarea 
şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate 
de debitor;  

d) elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului, în funcţie de cuprinsul 
raportului prevăzut la lit. a);  

e) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;  
f) conducerea integrală, respectiv în parte, a activităţii debitorului, în acest ultim caz cu 

respectarea precizărilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuţiile sale şi la 
condiţiile de efectuare a plăţilor din contul averii debitorului;  

g) convocarea, prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinţelor adunării creditorilor 
sau ale acţionarilor, asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică;  

h) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale 
debitorului, încheiate în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter 
patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii 
acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;  


