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înc lcarea în mod grav sau repetat a obliga iilor contractuale
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superior”





SEC IA A V-A CIVIL  

 
I. FALIMENT – INSOLVEN  

1. Contesta ie la tabelul preliminar. Posibilitatea intervenirii 
compens rii de drept a crean elor fiscale. Crean ele bugetare 
rezultate dintr-un titlu executoriu necontestat nu sunt supuse 
procedurii de verificare de c tre judec torul sindic 

– Codul de procedur  fiscal : art. 165, art. 167 
– Legea nr. 85/20142014 privind procedurile de prevenire a insolven ei i de insolven : 
art. 105, art. 106  

În ceea ce prive te impozitul pe profit de recuperat pentru o perioad  anterioar  datei 
deschiderii procedurii de insolven , compensarea crean elor reciproce în condi iile art. 167 
alin. (1) C. pr. fisc. nu intervine, în acest caz, de drept. Astfel, conform art. 167 alin. (7)  
C. pr. fisc., compensarea se constat  de c tre organul fiscal competent, la cererea debitorului 
sau din oficiu, fiind aplicabile în mod corespunz tor dispozi iile art. 165 privind ordinea 
stingerii datoriilor. 

Potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 crean ele bugetare rezultând dintr-un 
titlu executoriu necontestat în termenele prev zute de legi speciale nu sunt supuse procedurii 
de verificare prev zute la art. 105 alin. (1) i art. 106 alin. (1) din lege, în ceea ce prive te 
legitimitatea i valoarea sa exact , nefiind invocat  de c tre intimata-debitoare existen a unei 
astfel de contesta ii. 

 
(decizia civil  nr. 633 din data de 21 martie 2018) 





2. Calificarea juridic  a situa iei de fapt dedus  judec ii, de c tre 
instan . Plata impozitelor aferente unui bun are natura juridic  
a unui act de administrare a acelui bun 

– Cod procedur  civil  1865: art. 129 alin. (5) 
– Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven ei: art. 121 alin. (1) pct. 1  

Potrivit rolului activ al judec torului, acesta trebuia s  solu ioneze cauza conform 
regulilor de drept care erau aplicabile situa iei de fapt invocate de contestatoare. Creditoarea 
nu putea alege între efectuarea distribuirii sumelor în baza art. 123 sau în baza art. 121 din 
Legea insolven ei, îns  prin contesta ie creditoarea a sus inut prioritatea distribuirii taxelor i 
impozitelor aferente bunului vândut, taxe i impozite datorate de debitoare ulterior 
deschiderii procedurii. Judec torul sindic trebuia s  stabileasc  dac  suma solicitat  de aceasta 
cu titlu de taxe i impozite aferente bunului vândut pentru perioada ulterioar  deschiderii 
procedurii trebuia sau nu distribuit  cu prioritate creditorului bugetar, conform ordinii de 
distribu ie prev zute de textul de lege aplicabil spe ei, respectiv art. 121 din Legea insolven ei. 

Plata impozitelor aferente unui bun are natura unui act de administrare a bunului, act 
prin care se urm re te s  se realizeze o normal  punere în valoare a acelui bun. Obliga ia de 
plat  a impozitelor curente pentru bunurile impozabile apar ine oric rui proprietar, iar în 
cazul bunurilor aflate în proprietatea debitorilor insolven i aceast  obliga ie revine 
administratorului judiciar/lichidatorului debitoarei. 

 
(decizia civil  nr. 18 din data de 23 ianuarie 2018) 





3. Faliment – Insolven . Interven ie accesorie. Atragerea 
r spunderii administratorului. Dovada îndeplinirii condi iilor 
r spunderii civile delictuale 

– Codul de procedura civil : art. 61 alin. (3) 
– Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven ei: art. 138 alin. (1) lit. d) 

Interven ia accesorie conform art. 61 alin. (3) C. pr. civ. poate doar sprijini ap rarea 
uneia dintre p r i; ea nu poate în nici un caz modifica sau completa obiectul litigiului, 
singurele aspecte noi pe care le poate aduce fiind argumente de fapt sau de drept i/sau 
probatorii; deci, prin aceasta nu se poate extinde sfera faptelor imputate pârâtului, analiza ei 
de c tre instan a de fond fiind o veritabil  extra petita fa  de cererea introductiv . 

Natura juridic  a r spunderii administratorilor împrumut  caracteristicile r spunderii 
delictuale, fiind o r spundere special . Fiind o r spundere delictual  pentru a fi angajat  este 
necesar a fi îndeplinite condi iile generale ale r spunderii civile delictuale, conform art. 
998-999 C. civ. 

 
(decizia civil  nr. 561 din data de 13 martie 2018) 

 



per 
se



“ar fi cauzat”
 

4. Notificarea de reziliere a contractului cadru încheiat între p r i 
având ca obiect furnizare energie electric . Relevan a 
comunic rii rezilierii din perspectiva caracterului curent al 
crean ei de inute în procedura insolven ei p r ii debitoare în 
contractul de furnizare 

– Legea nr. 85/2014: art. 5 pct. 21 i art. 102 alin. (6)  
– Codul civil: art. 1549 alin. (1) i art. 1552 alin. (1)  

Contractul î i înceteaz  efectele prin declara ia de rezolu iune/reziliere formulat  de 
partea ale c rei drepturi sunt prejudiciate prin modalitatea de executare sau neexecutare a 
obliga iilor asumate de cealalt  parte contractant . Astfel, contractul se consider  terminat la 
momentul în care declara ia de rezolu iune/reziliere este comunicat  debitorului contractual, 
de la aceast  dat  fiind i irevocabil . Asupra declara iei nu se poate reveni ulterior decât în 
mod expres, iar nu prin încheierea unui acord de reziliere în cadrul c ruia p r ile stabilesc al i 
termeni ai încet rii contractului, f r  a face referire la declara ia anterioar  de reziliere. 

 

(decizia civil  nr. 823 din data de 11 aprilie 2018) 







5. Crean  înscris  sub condi ie suspensiv  în tabelul preliminar de 

crean e. Imposibilitatea creditorului astfel înscris de a ataca 

hot rârea adoptat  de Adunarea Creditorilor înainte de 

îndeplinirea condi iei 

– Legea nr. 85/20142014 privind procedurile de prevenire a insolven ei i de insolven : 

art. 42 alin. (3), art. 48 alin. (7) i art. 102 alin. (5)  

Dreptul creditorului de a ataca în justi ie hot rârea adoptat  de Adunarea Creditorilor 
este condi ionat de dreptul de vot al acestuia. Astfel, votul exprimat împotriv , neconsemnat 
în procesul-verbal de edin  sau neexprimat, îns  din motive obiective, este condi ionat de 
legalitatea dreptului conferit creditorului contestatar pentru a exprima respectivul vot. 
Aceast  legalitate se apreciaz  la momentul adopt rii hot rârii Adun rii Creditorilor 
contestate de c tre creditor. Pentru ipoteza în care dreptul de vot este condi ionat de 
îndeplinirea unei condi ii, legala exprimare a votului depinde de îndeplinirea condi iei 
suspensive respective, caz în care i dreptul de a participa la procedura insolven ei cu toate 
drepturile i obliga iile ce deriv  din aceast  procedur  se na te la momentul îndeplinirii 
acelei condi ii. Într-o astfel de situa ie, instan a de judecat  are de analizat în ce m sur  


