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Introducere: Prima regle-
mentare privind perioada de 

observaţie o regăsim în legislaţia 
din Anglia [7] din 1543, avȃnd 
drept scop “diagnosticarea corec-
tă financiar-economică a debito-
rului insolvabil”.

Ȋn legislaţia din Republica Mol-
dova această etapă a fost introdu-
să prin reglementarea actuală din 
2012, intrată în vigoare în 2013. 
Astfel, Legea 149/2012 [4] cu pri-
vire la insolvabilitate reglemen-
tează în cuprinsul art. 23 această 
Perioadă de observaţie ca o peri-
oadă în care activitatea curentă 
se derulează neîntrerupt, la fel ca 
pȃnă la data deschiderii procedu-
rii de insolvabilitate, însă de acum 
sub supravegherea administrato-
rului procedurii sau sub conduce-
rea acestuia, dacă dreptul de admi-
nistrare al organelor de conducere 
ale debitorului au fost suspendate. 
Dintr-o eroare de redactare presu-
punem, acest art. 23 nu specifică 
în mod clar faptul că dreptul de 
administrare care se poate suspen-
da nu este al debitorului, ci al or-
ganelor de conducere ale debitoru-
lui, nefiind posibila identitatea de 

termeni. Debitorul este subiectul 
în insolvabilitate şi el este admi-
nistrat desigur prin organele sale 
de conducere. Revenind la această 
perioadă de observaţie, deşi este 
interzisă achitarea preferenţială a 
unor datorii anterioare deschiderii 
procedurii, activităţile curente, re-
spective cheltuielile curente sunt 
admisibile. 

Rezultate obținute și discuții. 
Despre oricare dintre sistemele de 
drept europene am vorbi, acolo 
unde perioada de observaţie este 
reglementată, ea descrie etapa în 
care intră debitorul după pronunţa-
rea instanţei competente cu privire 
la deschiderea procedurii insolva-
bilităţii, în care se vor analiza şan-
sele reale de redresare a societăţii. 
Astfel, rolul perioadei de observa-
ţie este acela de a permite admi-
nistratorului judiciar, desigur cu 
concursul debitorului, de a întoc-
mi un raport asupra activităţii de-
bitorului aflat în procedura de in-
solvabilitate. Acest raport, oricum 
s-ar numi, bilanţ economic social 
şi organizaţional al debitorului, 
reprezintă temelia (fundamentul) 
sau punctul de plecare al redresă-

rii, sau în cazul în care nu se iden-
tifică pȃrghii viabile de redresare, 
se propune intrarea în faliment a 
debitorului. Aşadar, raportul care 
trebuie întocmit în perioada de 
observaţie nu reprezintă numai o 
analiză asupra trecutului activită-
ţii întreprinderii, ci şi o perspec-
tivă viitoare asupra posibilităţilor 
reale de redresare sau după caz de 
lichidare a debitorului.

Și în legislaţia italiană [8] sunt 
reglementate proceduri judicia-
re prin care debitorul încearcă să 
evite insolvența, denumite proce-
duri prealabile extraordinare. Pro-
cedurile extraordinare, cu caracter 
judiciar, comportă două etape. 
Prima etapă care este obligatorie, 
implică recunoașterea stării de 
insolvență de către instanța com-
petentă. Urmează apoi o perioadă 
de observație de maxim două luni 
în care instanța va decide, dacă se 
justifică deschiderea procedurii de 
administrare extraordinară, care 
va conduce la reorganizare, sau 
dacă nu se justifică și în acest din 
urmă caz intervine falimentul.

Această perioadă de observaţie 
despre care vorbim, potrivit regle-
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mentărilor din Republica Moldo-
va, nu se aplică faţă de întreprinză-
torul individual [art 136 (3)], care 
poate fi subiect de insolvabilitate. 
Procedura de observaţie nu este de 
asemenea aplicabilă gospodăriilor 
ţărăneşti cȃnd sunt subiect (actor) 
al procedurii de insolvabilitate [art 
233 din Legea 149/2012]. Totoda-
tă procedura de observare nu se 
aplică faţă de o întreprindere di-
zolvată, declarată insolvabilă (art. 
138 (3) din legea 149/2012.) [4]

Efectele prioadei de observaţie
Ȋn această perioadă de observa-

ţie, măsurile care se iau, au drept 
rol protejarea debitorului, desigur, 
în interesul creditorilor săi care au 
creanţe de recuperat de la acesta. 
Prin urmare, perioada de observa-
ţie are următoarele scopuri:

conservarea masei active, - 
prin interzicerea înstrăinării vo-
luntare a unor bunuri sau prin sto-
parea (oprirea) măsurilor de exe-
cutare individuală a creditorilor. 

reconstituirea masei active a - 
debitorului, prin măsuri de recu-
perare a creanţelor sau readucerea 
în patrimoniul debitorului a acti-
velor înstrăinate sau înlăturate cu 
încălcarea prevederilor legale. 

asigurarea unei gestionări - 
controlate a activităţii debitoru-
lui: supravegherea şi asistarea 
debitorului în operaţiunile de ad-
ministrare sau luarea unor măsuri 
de restructurare propriu-zisă, de 
restrȃngere a activităţii, de denun-
ţare a unor contracte ale debitoru-
lui, de reorganizare a unor depar-
tamente ale întreprinderii.

asigurarea unei perioade de - 
protecţie cu privire la măsurile de 
executare individuală ale credi-
torilor asupra debitorului. Astfel 
se suspendă orice acţiune pornită 
împotriva debitorului şi, totodată, 
este interzisă plata oricărei creanţe 
anterioare spre a evita “achitarea 
preferenţială a unui creditor”.

Ȋn final, dar nu în ultimul - 

rȃnd din perspectiva importanţei, 
această perioadă de observaţie 
permite determinarea masei cre-
dale, a pasivului societăţii, fiind 
inclusă aici soluţionarea acţiuni-
lor de contestare a creanţelor, care 
presupun în fond determinarea 
creanţei prin intermediul instanţei 
de judecată. 

Art. 27 (7) din Legea 149/2012 
[4] permite utilizarea procedurii 
de compensare în cazul în care 
între creditor şi debitor sunt întru-
nite condiţiile reciproce, respectiv, 
cȃnd unul faţă de celălalt au cali-
tatea de debitor şi totodată cea de 
creditor rezutate din raporturi ju-
ridice distincte. Această prevedere 
este inserată ca un drept al credito-
rului de a invoca compensarea. Ȋn 
mod similar este reglementată şi 
în legea din Romȃnia nr. 85/2014 
[3] în cuprinsul art. 90, dreptul 
creditorului de a invoca faţă de de-
bitorul în insolvabilitate compen-
sarea cȃnd sunt, desigur, întrunite 
cerinţele cu privire la compensa-
rea legală. Ȋn această reglementare 
i se permite suplimentar şi admi-
nistratorului judiciar sau dupa caz 
lichidatorului (deci şi în procedura 
de faliment) să constate întrunirea 
condiţiilor de compensare.

Ȋn legislaţia din Romȃnia re-
feritoare la procedura insolvenţei 
şi a falimentului Legea 85/2014 
[3], întȃlnim o prevedere care nu 
există şi în legislaţia din Republi-
ca Moldova şi anume, aceea că 
pentru orice întȃrziere mai mare 
de 60 de zile peste scadenţă, în 
cazul unei creanţe născute în tim-
pul procedurii de insolvabilitate 
(ne referim la o creanţă care a luat 
naştere, nu care a devenit scadentă 
în procedura de observaţie) se va 
putea cere falimentul debitorului 
respectiv. Avem astfel în vedere 
(sau vorbm depre) prevederile art. 
75 (4) din Legea 85/2014[3] prin 
care se acordă creditorilor drep-
tul de a cere intrarea debitorului 
lor în faliment, daca nu sunt achi-

tate timp de 60 de zile creanţele 
scadente rezultate în perioada de 
observaţie, deoarece se consideră 
că actvitatea derulată în respec-
tiva perioadă generează pierderi. 
Ȋn doctrina europeană recentă, în 
rȃndul activităţilor de natură a adu-
ce pierderi averii debitorului care 
să justifice deschiderea procedurii 
falimentului au fost incluse cu titlu 
de exemplu: “creşterea pasivului, 
pierderea unor contracte avanta-
joase, încheierea unor convenţii 
nefavorabile debitorului”.[1] Prin 
urmare, posibilitatea de a aprecia 
că activitatea debitorului desfăşu-
rată pe parcursul restructurării ar 
putea “aduce pierderi” este mult 
prea relativă în reglementarea 
romȃnească, destul de dificil de 
determinat dacă nu se precizează 
un criteriu mai concret, explicit 
sau chiar un indicator de timp ori 
un cuantum valoric la care să ne 
putem raporta. Totuşi, adunarea 
creditorilor îşi poate exercita auto-
ritatea prin votul majorităţii care o 
compun, astfel că ea poate aproba 
raportul administratorului autori-
zat care să cuprindă propunerea de 
intrare a debitorului în faliment. 
Bunăoară adunarea creditorilor va 
fi autoritatea de decizie în astfel de 
situaţii, în ce priveşte soarta debi-
torului, chiar dacă decizia este de-
sigur una subiectivă daca vorbim 
de un creditor care deţine majori-
tatea suficientă.

Durata perioadei de observaţie .
Ȋn Codul civil francez durata 

perioadei de observaţie (art 621-3 
du Code du commerce ) este de 6 
luni posibil de prelungit în cazuri 
excepţionale prin cerere motiva-
tă, cu încă o durată de 6 luni, la 
cererea debitorului, a administra-
torului procedurii sau la cererea 
Ministerului Public. Ȋn cazuri spe-
ciale Ministerul Public (Procuroul 
Republicii) poate obţine o prelun-
gire mai mare, pe o durată maxima 
de 1 an, astfel încȃt durata totală să 
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nu depăşească18 luni.[9, p. 216]
Există însă o condiţie abso-

lut necesară pentru ca debitorul 
să profite de perioada aceasta de 
observaţie și ca analiza facută în 
acest interval să fie concludentă, 
aprofundată, întemeiată pe date 
reale. Toate acestea pentru ca con-
cluziile Raportului să poată alege 
calea de urmat pe care o va avea 
debitorul: redresare sau lichidare. 

Planul de redresare care se pro-
pune în urma analizei realizate 
în perioada de observaţie poate fi 
potrivit legislaţiei franceze de ma-
ximum 10 ani, fiind posibil de eli-
minat din pasivul care urmează a 
se achita pȃnă la 50% din valoarea 
creanţelor chirografare. 

Deşi procedura de insolvabili-
tate se caracterisează ca o proce-
dură concursuală şi egalitară în ce 
priveşte creditorii, observăm posi-
bilitatea legală acordată debito-
rului de a reduce creanţele unor 
creditori, pe clase desigur, şi cu o 
pondere egală aplicată tuturor cre-
ditorilor din clasa respectivă.

Pe de alta parte, tribunalul, po-
trivit legislaţiei franceze, poate 
impune creditorilor privilegi-
aţi sau celor chirografari care se 
opun, să accepte planul de redre-
sare, doar în privinţa duratei de 
rambursare a datoriilor, dar fără 
reducere de datorii. Ȋn sistemul de 
drept din Romȃnia referitor la pro-
cedurile de insolvenţă, reducerea 
creanţelor este posibilă de aseme-
nea cu acordul creditorilor expri-
mat prin votul asupra Planului de 
redresare [5, p. 6]. Aici se ridică o 
discuţie cu privire la ponderea vo-
turilor sau pragul necesar de întru-
nit pentru aprobarea planului de 
redresare. Spre exemplu în legis-
laţia americană pentru aprobarea 
unui Plan de redresare se prevede 
o dublă condiţionare, de pondere a 
creanţelor care acceptă planul şi a 
numărului de creditori. Legislaţia 
din Romȃnia prevede doar condi-
ţia de aprobare de către majorita-

tea simplă (jumatate +1) din cate-
goriile de creanţe care participă la 
vot, deci un vot pe clase. 

La baza oricărei legislaţii tre-
buie să stea principiul echităţii 
pentru ca reducerea masei credale 
să fie satisfăcută prin procedura 
concursuală a insolvabilităţii ca fi-
ind una rezonabilă, spre a nu pro-
duce dezechilibru între drepturile 
debitorului şi interesele creditori-
lor, chiar dacă obiectivul principal 
îl reprezintă salvarea debitorului. 
Această salvare a debitorului nu 
trebuie să se producă în orice con-
diţii, fie şi prin încălcarea dreptu-
rilor creditorilor. 

Ȋn legislaţia americană apro-
barea unui Plan de redresare este 
posibilă cu votul a două treimi din 
totalul creanţelor şi de 51% din to-
talul numărului de creditori. Autori 
din doctrina romȃnească apreciază 
că legislaţia americană este mult 
prea restrictivă, de aceea apreci-
ază că nu este o soluţie aceasta, 
dar nici condiţiile extrem de per-
misive, aşa cum sunt în legislaţia 
romȃnească, nu sunt o soluţie, ci 
o cale de mijloc ar putea fi dezi-
rabilă. Ȋn practica din Romania se 
întalnesc situaţii de reducere la 0 a 
creanţelor denumite “defavoriza-
te” prin plan.[5, p. 8] 

 Legea 149/2012 cu privire 
la insolvabiltate din Republica 
Moldova, în cuprinsul art.190 (4) 
prevede posibilitatea ca prin pla-
nul de restructurare de asemenea 
să fie specificate “clasele de cre-
ditori ale căror creanţe nu vor fi 
defavorizate, tratamentul claselor 
de creditori ale căror creanţe sunt 
de asemenea defavorizate prin re-
ducerea cuantumului lor sau prin 
reducerea garanţiilor sau a altor 
accesorii.

Ȋn momentul în care Planul de 
redresare începe să se aplice, Pro-
cedura de observaţie încetează. 
Astfel că durata acesteia se întin-
de de la deschiderea procedurii 
pȃnă la aprobarea planului de re-

dresare sau pȃnă la luarea deciziei 
de lichidare, după caz. Din punct 
de vedere al duratei concrete, de-
terminate ca interval de timp, nu 
ca delimitare între etape, durata 
acesteia diferă în fiecare sistem de 
drept. Durata concretă a termene-
lor este restrȃnsă în cazul aplicării 
procedurilor simplificate, astfel că 
perioada de observaţie se supune 
şi ea acestui regim de restrȃngere 
(de reducere).

Ȋn legislaţia anterioară relati-
vă la insolvabilitate din Romȃnia 
– Legea 85/2006 [2] s-a apreciat 
că perioada de observaţie era ne-
fondat extinsă la perioade extrem 
de mari, fapt pentru care noul act 
normativ Legea 85/2014 a limitat 
durata la cele 12 luni, cu posibi-
litatea înscrierii provizorii a unor 
creanţe pentru întocmirea tabelu-
lui definitiv–astfel cum sunt regle-
mentate în cuprinsul art. 111 alin 
(3) şi art. 113 alin (4). Prelungirea 
excesivă a duratei era justificată 
de soluţionarea greoaie a contes-
taţiilor la înscrierea creanţelor în 
tabelul prelimiar al creditorilor, 
existȃnd în practică situaţii în care 
se ajungea chiar la durate de 5 ani 
a perioadei de observaţie [6 p. 4] 

Această perioadă de observaţie 
extrem de importantă, fiind şi pe-
rioada în care se poate regăsi prin-
cipiul superiorităţii finanţărilor în 
procedură, respectiv asigurarea 
accesului debitorului insolvabil 
la surse de finanţare, desigur, cu 
crearea unui regim potrivit pentru 
protejarea acestor creanţe. Pentru 
aceste finanţări, decizia aparţine 
creditorilor, putȃnd fi garantate 
cu bunuri asurpa cărora nu există 
garanţii, sau dacă există, decizia 
creditorilor care deţin acele garan-
ţii asupra respectivelor bunuri este 
fundamental/absolut necesară. 

Aşa cum am arătat, potrivit le-
gislaţiei franceze [10, p. 115], pe-
rioada de observaţie în regim sim-
plificat nu poate depăşi 6 luni, po-
sibil de prelungit de către instanţa 



31MARTIE 2017

competentă (tribunal), din oficiu 
sau la cererea administratorului 
debitorului sau a Procurorului 
Republicii. Ȋn regim general, pe-
rioada de observaţie durata totală 
poate ajunge la 18 luni, compuse 
din perioada iniţială de 6 luni, po-
sibil de prelungit cu încă 6 luni la 
care se pot adăuga maxim 6 luni la 
cererea Procurorului. Ȋn sistemul 
de drept francez se perimite ca 
prin decizia tribunalului un debi-
tor în procedura de insolvabilitate 
să treacă din etapa simplificată în 
cea generală, beneficiind astfel de 
o durată mai mare a perioadei de 
observaţie.

Observăm deci că durata pe-
rioadei de observaţie nu este de-
terminată de la început, decȃt sub 
aspectul duratei maximale. Din 
perspectiva efectelor perioadei de 
observaţie asupra creditorilor, pu-
tem spune că drepturile acestora 
sunt paralizate în timpul prioadei 
de observaţie. 

Prin urmare, procedurile de 
insolvabilitate produc efecte con-
siderabile şi asupra creditorilor 
nu doar asupra debitorului a cărui 
activitate este supusă controlului 
prin persoana administratorului 
insolvabilităţii. 

Art 63 (8) din Legea 149/2012 
[4] limitează dreptul administra-
torilor în insolvabilitate de a fi 
numiţi cu titlu provizoriu în pro-
cedura de observaţie în mai mult 
de 10 cauze, respectiv în 10 între-
prinderi insolvabile. Ȋn procedura 
de restructurare, în continuarea 
aceloraşi limitări un administrator 
judiciar (sau administrator al pro-
cedurilor de insolvabilitate) poate 
fi desemnat la 5 întreprinderi în 
care se aplică plan de redresare şi 
în maximum 10 întreprinderi în 
care se aplică în cumul plan de re-
dresare şi / sau plan de lichidare. 
Această limitare pe care în multe 
alte legislaţii europene nu o regă-
sim, îşi are importanţa prin fap-
tul că, deşi la prima vedere pare 

o limitare a exercitării profesiei, 
ea asigură posibiltiatea unei bune 
implicări şi aprofundări a acesto-
ra, a cauzelor în care sunt numiți, 
spre asigurarea corespunzătoare a 
aplicării legii insolvabilităţii.

Concluzie.Ȋn concluzie, peri-
oada de observaţie are drept scop 
analizarea situaţiei debitorului în 
insolvabilitate, pentru determina-
rea unui diagnostic concret de re-
dresare sau de lichidare, pe baza 
informaţiilor culese şi justificate 
de situaţia economică a debitoru-
lui. Ȋn decursul acestei perioade se 
întreprind toate măsurile de con-
servare şi readucere în patrimoniu 
a bunurilor sustrase ilegal, precum 
şi cele de determinare a pasivului 
debitorului pentru o îndeplinire 
optimă a planului de lichidare sau 
redresare după caz. 
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