
Consecințele deschiderii procedurii de 
insolvență asupra debitorului

și
Consecințele închiderii procedurii de 

insolvență din motive 
neimputabile/imputabile debitorului

Legea insolvenței persoanelor fizice



� Măsuri provizorii:

o De la data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de
deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de
rambursare se suspendă provizoriu, de drept, executările silite
începute împotriva averii debitorului până cel mai târziu la data
aprobării planului prin vot de către creditori sau, după caz, până
la rămânerea definitivă a sentinţei prin care se soluţionează
cererea de confirmare a planului sau până la expirarea
termenului de formulare a cererii de confirmare a planului de
către instanță.

o Perioada suspendării nu poate depăşi 3 luni, cu excepţia situaţiei
în care instanţa a încuviinţat prelungirea suspendării provizorii,
pentru durate de până la 3 luni, dacă în lipsa acestei măsuri
situaţia financiară a debitorului ar deveni iremediabil
compromisă, existând un risc cert ca planul de rambursare a
datoriilor să nu se poată realiza.

În cazul deschiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare a datoriilor



În cazul deschiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare a datoriilor

� Suspendarea de drept:

o I. De la data rămânerii definitive a tabelului de creanţe şi până la
rămânerea definitivă a sentinţei prin care s-a soluţionat cererea de
eliberare de datorii este suspendată de drept, în privinţa debitorului,
curgerea dobânzilor, penalităţilor, majorărilor de întârziere, precum
şi a oricăror altor asemenea accesorii ale obligaţiei de plată, cu
excepţia creanţelor care beneficiază de cauze de preferinţă ale
căror dobânzi şi alte accesorii se calculează conform actelor din
care rezultă creanţa, în limita valorii bunului grevat de cauza de
preferinţă.



În cazul deschiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare a datoriilor

� Suspendarea de drept (continuare):

o Creanţele care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele 
creanţe însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau 
de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, şi/sau 
de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, 
indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garant faţă 
de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă.



În cazul deschiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare a datoriilor

� Suspendarea de drept (continuare):

o II. De la data aprobării planului de rambursare prin vot de către
creditori se suspendă de drept toate măsurile de executare silită
pentru realizarea creanţelor asupra patrimoniului debitorului. De
asemenea se suspendă prescripţia dreptului creditorilor de a cere
executarea silită a creanţelor acestora împotriva debitorului.



În cazul deschiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare a datoriilor
� Suspendarea de drept (continuare):

o Suspendarea executării silite operează, după caz:

a) până la rămânerea definitivă a sentinţei prin care s-a soluţionat
cererea de eliberare de datorii;

b) până la închiderea, din motive imputabile debitorului, a
procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare;

c) până la închiderea procedurii insolvenţei prin lichidare de active,
în cazul în care toţi creditorii îşi exprimă acordul pentru intrarea în
procedura insolvenţei prin lichidare de active, în condiţiile art. 43
alin. (6) din Legea nr. 151/2015.

o Nu sunt supuse suspendării de drept măsurile de executare silită
îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi.



În cazul deschiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare a datoriilor

� Suspendarea de drept (continuare):

o III. În cazul neconfirmării planului de rambursare a datoriilor prin vot
de către creditori sau de către instanță în urma solicitării debitorului,
suspendarea curgerii dobânzilor, penalităţilor, majorărilor de
întârziere, precum şi a oricăror altor asemenea accesorii ale
obligaţiei de plată nu operează, iar prescripţia dreptului creditorilor
de a cere executarea silită a creanţelor acestora împotriva
debitorului continuă să curgă de la data rămânerii definitive a
sentinţei prin care s-a respins planul.



În cazul închiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare  a datoriilor din 
motive neimputabile debitorului

� Consecinţele neexecutării planului de rambursare din motive
neimputabile debitorului:

o I. Dacă, din motive neimputabile debitorului, planul nu mai poate fi
dus la îndeplinire, debitorul şi/sau administratorul procedurii
pot/poate adresa comisiei de insolvenţă o cerere de închidere a
procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare şi de
deschidere a procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de
active. Comisia de insolvenţă, constatând că planul nu mai poate fi
executat, înaintează cererea debitorului către instanţa
competentă.



În cazul închiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare  a datoriilor din 
motive neimputabile debitorului

� Consecinţele neexecutării planului de rambursare din motive
neimputabile debitorului (continuare):

o II. Creditorii pot cere deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă
prin lichidare de active dacă, din motive neimputabile debitorului,
nu au fost efectuate plăţile prevăzute în planul de rambursare cel
puţin 6 luni de la scadenţă.



În cazul închiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare  a datoriilor din 
motive neimputabile debitorului

� Consecinţele neexecutării planului de rambursare din motive
neimputabile debitorului (continuare):

o III. Creditorii curenţi ale căror creanţe nu au fost achitate, din
motive neimputabile debitorului, cel puţin 90 de zile de la scadenţă
pot cere deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă prin
lichidare de active.



În cazul închiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare  a datoriilor din 
motive neimputabile debitorului

� Consecinţele neexecutării planului de rambursare din motive
neimputabile debitorului (continuare):

o IV. Constatând neîndeplinirea planului din motive neimputabile
debitorului, instanţa sesizată închide procedura insolvenţei pe bază
de plan de rambursare şi dispune deschiderea procedurii judiciare
de insolvenţă prin lichidare de active, fiind menținută în continuare
suspendarea executărilor silite împotriva averii debitorului și a
curgerii dobânzilor, penalităţilor, majorărilor de întârziere, precum şi
a oricăror altor asemenea accesorii ale obligaţiei de plată, cu
excepţia creanţelor care beneficiază de cauze de preferinţă ale
căror dobânzi şi alte accesorii se calculează conform actelor din
care rezultă creanţa, în limita valorii bunului grevat de cauza de
preferinţă.



În cazul închiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare  a datoriilor din 
motive imputabile debitorului

� Consecinţele neexecutării planului de rambursare din motive
imputabile debitorului:

o I. În cazul în care, din motive imputabile debitorului, măsurile
prevăzute în plan nu sunt executate sau sunt executate cu
întârziere ori incomplet, orice creditor, administratorul procedurii sau
comisia de insolvenţă poate cere, de îndată, instanţei închiderea
procedurii de insolvenţă.



În cazul închiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare  a datoriilor din 
motive imputabile debitorului

� Consecinţele neexecutării planului de rambursare din motive
imputabile debitorului (continuare):

o II. Într-o astfel de situație, debitorul nu va beneficia de eliberarea
de datorii reziduale și va ţinut să acopere creanţele cuprinse în
tabelul de creanţe, în integralitatea lor, inclusiv dobânzile şi
penalităţile care ar fi curs dacă nu ar fi operat suspendarea
acestora odată cu rămînerea definitivă a tabelului de creanțe, din
care se scad sumele achitate.



În cazul închiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare  a datoriilor din 
motive imputabile debitorului

� Consecinţele neexecutării planului de rambursare din motive
imputabile debitorului (continuare):

o III. De asemenea, instanța constatând neîndeplinirea planului din
motive imputabile debitorului închide procedura insolvenţei pe
bază de plan de rambursare, iar dacă toţi creditorii îşi exprimă
acordul şi formulează o cerere în acest sens, poate dispune
deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de
active.



În cazul închiderii procedurii de insolvență pe 
bază de plan de rambursare  a datoriilor din 
motive imputabile debitorului
� Consecinţele neexecutării planului de rambursare din motive 

imputabile debitorului (continuare):

o Motivele imputabile debitorului fac referire la situațiile când:

a) acesta a manifestat un comportament neglijent ori lipsit de
interes cu privire la executarea obligaţiilor asumate prin planul de
rambursare a datoriilor;

b). acesta a încheiat acte sau a acţionat, în orice mod, în frauda
creditorilor atât anterior deschiderii procedurii de insolvenţă cât și
pe durata acesteia.



� Efectele deschiderii procedurii judiciare de insolvență prin lichidare
de active:

o I. Deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de
active are următoarele efecte:

a) debitorul nu îşi mai poate exercita dreptul de dispoziţie asupra
bunurilor urmăribile şi veniturilor urmăribile din averea sa;

b) se suspendă de drept executările silite individuale împotriva averii
debitorului. Nu sunt supuse suspendării măsurile de executare silită
îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi.

c) se suspendă prescripţia dreptului creditorilor de a cere
executarea silită a creanţelor acestora împotriva averii debitorului.

În cazul deschiderii procedurii judiciare de insolvență 
prin lichidare de active



În cazul deschiderii procedurii judiciare de 
insolvență prin lichidare de active

� Efectele deschiderii procedurii judiciare de insolvență prin lichidare
de active (continuare):

o Suspendarea executării silite operează:

1. până la rămânerea definitivă a sentinţei prin care s-a soluţionat
cererea de eliberare de datorii;

2. până la închiderea procedurii în urma constatării faptului că
debitorul a încheiat acte sau a acţionat, în orice mod, în frauda
creditorilor anterior deschiderii procedurii de insolvenţă sau pe
durata acesteia.



În cazul deschiderii procedurii judiciare de 
insolvență prin lichidare de active

� Efectele deschiderii procedurii judiciare de insolvență prin lichidare
de active (continuare):

d) se suspendă de drept, în privinţa debitorului, până la rămânerea
definitivă a sentinţei prin care s-a soluţionat cererea de eliberare de
datorii, curgerea dobânzilor, penalităţilor, majorărilor de întârziere,
precum şi a oricăror altor asemenea accesorii ale obligaţiei de
plată, cu excepţia creanţelor care beneficiază de cauze de
preferinţă ale căror dobânzi şi alte accesorii se calculează conform
actelor din care rezultă creanţa, în limita valorii bunului grevat de
cauza de preferinţă.



În cazul închiderii procedurii judiciare de 
insolvență prin lichidare de active din motive 
imputabile debitorului

� Consecințele închiderii procedurii judiciare de insolvență prin
lichidare de active din motive imputabile debitorului:

o În orice stadiu al procedurii, dacă se descoperă că debitorul a
încheiat acte sau a acţionat, în orice mod, în frauda creditorilor
anterior deschiderii procedurii de insolvenţă sau pe durata acesteia
va fi ţinut după închiderea procedurii să acopere creanţele
cuprinse în tabelul de creanţe, în integralitatea lor, inclusiv
dobânzile şi penalităţile care ar fi curs dacă nu ar fi operat
suspendarea acestora în urma aprobării de către instanță a cererii
sale de deschidere a procedurii judiciare de insolvență prin
lichidare de active.

o De asemenea, debitorul nu va mai putea beneficia ulterior finalizării
procedurii de eliberarea de datorii reziduale.



În cazul deschiderii procedurii simplificate de 
insolvență

� Efectele admiterii cererii pentru deschiderea procedurii simplificate
de insolvență:

o I. De la data rămânerii definitive a sentinţei instanței de deschidere
a procedurii simplificate de insolvență, se suspendă de drept toate
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra
patrimoniului debitorului.

Nu sunt supuse suspendării de drept măsurile de executare silită
îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi.



În cazul deschiderii procedurii simplificate de 
insolvență

� Efectele admiterii cererii pentru deschiderea procedurii simplificate
de insolvență (continuare):

o II. De la data rămânerii definitive a sentinţei este suspendată de
drept, în privinţa debitorului, curgerea dobânzilor, penalităţilor,
majorărilor de întârziere, precum şi a oricăror altor asemenea
accesorii ale obligaţiei de plată.

De asemenea, se suspendă prescripţia dreptului creditorilor de a
cere executarea silită a creanţelor acestora împotriva debitorului.



În cazul închiderii procedurii simplificate de 
insolvență din motive imputabile debitorului

� Consecințele încetării aplicării procedurii simplificate din motive
imputabile debitorului:

o I. În cazul în care comisia de insolvență constată neîndeplinirea de
către debitor a obligaţiilor care i-au revenit pe parcursul procedurii,
acesta va ținut să acopere creanţele anterioare depunerii cererii
sale, inclusiv dobânzile şi penalităţile care ar fi curs dacă nu ar fi
operat suspendarea acestora din momentul emiterii hotărârii
instanței de deschidere a procedurii simplificate de insolvență.

o De asemenea, debitorul nu va mai beneficia de eliberarea de
datorii reziduale la sfârșitul procedurii simplificate de insolvență.


