
   CAPITOLUL II
 Participantii la procedura reorganizarii judiciare si a falimentului 

   Art. 5. -
(1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti, judecatorul-sindic, administratorul 
si lichidatorul. 
   (2)  Organele  prevazute  la  alin.  (1)  trebuie  sa  asigure  efectuarea  cu  celeritate  a  actelor  si 
operatiunilor prevazute de prezenta lege,  precum si  realizarea in conditiile legii  a drepturilor si 
obligatiilor celorlalti participanti la aceste acte si operatiuni. 

   SECTIUNEA 1
Instantele judecatoresti 

   Art. 6. - Toate procedurile prevazute de prezenta lege, cu exceptia recursului prevazut la art. 8, 
sunt de competenta exclusiva a tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul debitorului, astfel 
cum figureaza  acesta  in  registrul  comertului,  respectiv  in  registrul  societatilor  agricole,  si  sunt 
exercitate de un judecator-sindic desemnat de presedintele tribunalului in conditiile art. 9. 
   Art. 7. -
(1) Citarea partilor, precum si comunicarea sau notificarea oricarui alt act de procedura se fac, de 
regula, in conditiile prevazute la art. 85-94 din Codul de procedura civila. 

   (2) Prin exceptie, indeplinirea actelor mentionate la alin. (1) se va face prin publicitate, in cazurile 
expres prevazute de lege. 
   Art. 8. -
(1) Curtea de apel va fi instanta de recurs, pentru hotararile date de judecatorul-sindic, in baza art. 
11. 
   (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu prevede altfel. 
   (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate, in termen de 30 de zile de la inregistrarea 
dosarului  la  curtea  de  apel.  Citarea  partilor  se  face  prin  publicitate.  In  vederea  solutionarii 
recursului,  se  trimit  la  curtea  de  apel  in  copie  certificata,  sub  semnatura  grefierului-sef  al 
tribunalului, numai actele care intereseaza rezolvarea recursului. 
   (4)  Prin  derogare  de  la  prevederile  art.  300 alin.  2  si  3  din  Codul  de  procedura  civila,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, hotararile judecatorului-sindic nu vor putea fi suspendate de 
instanta de recurs. 
   (5) Prevederile alin. (4) nu se aplica in cazul judecarii recursului impotriva urmatoarelor hotarari 
ale judecatorului-sindic: 
   a) hotararea de respingere a contestatiei debitorului, facuta in temeiul art. 38 alin. (5); 
   b) hotararea prin care se decide intrarea in faliment, pronuntata in conditiile art. 106; 
   c) hotararea de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare 
si din incasarea de creante, facuta in temeiul art. 121. 
   (6) Pentru toate cererile de recurs formulate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorul-sindic 
in cadrul procedurii deschise impotriva unui debitor se constituie un singur dosar. 

   SECTIUNEA a 2-a
Judecatorul-sindic 
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   Art. 9. - Judecatorul-sindic este nominalizat, in fiecare caz, de presedintele tribunalului, dintre 
judecatorii desemnati ca judecatori-sindici, in temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992  *)   pentru 
organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare. 

   ___________ 
   *)Art.  12 alin.  3 din Legea nr.  92/1992 pentru organizarea judecatoreasca a fost  abrogat prin 
Legea  nr.  304/2004 privind  organizarea  judiciara,  publicata  in  Monitorul  Oficial  al  Romaniei, 
Partea  I,  nr.  576  din  29  iunie  2004,  prevederile  acestuia  fiind  preluate  de  art.  50  din  noua 
reglementare. 

   Art. 10. - In indeplinirea indatoririlor sale judecatorul-sindic va putea desemna, prin incheiere, 
persoane de specialitate, stabilindu-le si retributia. Retributiile vor fi platite in conformitate cu art. 
4. 
   Art. 11. -
(1) Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul prezentei legi, sunt: 
   a) darea hotararii de deschidere a procedurii; 
   b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea 
procedurii; 
   c)  desemnarea,  prin  hotarare,  a  administratorului  sau  a  lichidatorului,  stabilirea  atributiilor 
acestora, controlul asupra activitatii lor si, daca este cazul, inlocuirea lor; 
   d) judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea; 
   e)  judecarea  actiunilor  introduse  de  administrator  sau  de  lichidator  pentru  anularea  unor 
transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; 
   f)  judecarea  contestatiilor  debitorului  ori  ale  creditorilor  impotriva  masurilor  luate  de 
administrator sau de lichidator; 
   g) confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz,  de lichidare,  dupa votarea lui de catre 
creditori; 
   h) hotararea de a se continua activitatea debitorului, in caz de reorganizare; 
   i)  solutionarea obiectiilor  la rapoartele trimestriale si  la cel  final  ale administratorului sau ale 
lichidatorului; 
   j)  autentificarea actelor juridice incheiate  de lichidator,  pentru a caror validitate  este necesara 
forma autentica; 
   k) darea hotararii de inchidere a procedurii. 

   (2)  Daca  examinarea  chestiunilor  supuse  deliberarii  in  sedintele  de  judecata  prezidate  de 
judecatorul-sindic nu se poate finaliza intr-o singura zi, deliberarea va continua de drept in prima zi 
lucratoare urmatoare, fara o noua instiintare, procedandu-se astfel in continuare pana la rezolvarea 
tuturor chestiunilor. 
   Art. 12. - Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate separat cu 
recurs. 
   Art. 13. - In orice stadiu al procedurii, tribunalul poate inlocui un judecator-sindic cu altul, prin 
incheiere motivata, data in Camera de consiliu. 

   SECTIUNEA a 3-a
Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor 

   Art. 14. -
(1) Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de catre administrator sau, dupa caz, de catre 
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lichidator, daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul sedintelor adunarilor 
creditorilor este in sarcina administratorului sau, dupa caz, a lichidatorului. 
   (2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administrator sau de lichidator in cazurile prevazute de 
lege si ori de cate ori va fi necesar. 
   (3) Adunarea creditorilor va fi convocata si la cererea creditorilor detinand creante in valoare de 
cel putin 30% din valoarea totala a acestora. 
   Art. 15. -
(1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei. 
   (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula, cu exceptia cazului 
in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. 
   (3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti, pentru fiecare adunare, cu procura 
speciala si legalizata sau, in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie 
semnata de conducatorul unitatii. 

   (4) Nu se va tine seama de declaratiile scrise trimise de creditori, cu exceptia cazurilor in care 
legea admite votul prin adeziune. In cazul in care este permisa votarea prin corespondenta, creditorii 
isi pot transmite votul printr-un inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat 
o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil. 
   (5) La sedintele adunarii  creditorilor vor participa 2 delegati ai  salariatilor debitorului,  votand 
pentru creantele reprezentand salariile si alte drepturi banesti. 
   (6) Daca examinarea chestiunilor supuse deliberarii creditorilor nu se poate finaliza intr-o singura 
zi,  deliberarea  va  continua  de  drept  in  prima  zi  lucratoare  urmatoare,  fara  o  noua  instiintare, 
procedandu-se astfel in continuare pana la rezolvarea tuturor chestiunilor. 
   (7) Procesul-verbal al adunarii creditorilor va fi semnat de presedintele sedintei si va cuprinde in 
rezumat dezbaterile tinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune si deciziile adoptate. 
   Art. 16. -
(1) In cadrul sedintelor adunarii creditorilor acestia vor putea desemna un comitet al creditorilor si 
vor avea dreptul sa analizeze situatia debitorului, rapoartele intocmite de comitetul creditorilor, 
masurile luate de administrator sau de lichidator si efectele acestora si sa propuna, motivat, si alte 
masuri. 
   (2) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majorare speciala, sedintele vor avea loc in prezenta 
titularilor  de  creante  insumand cel  putin  30% din  valoarea  totala  a  creantelor  impotriva  averii 
debitorului,  iar  deciziile  adunarii  creditorilor  se  adopta  cu votul  titularilor  unei  majoritati,  prin 
valoare, a creantelor prezente. 

   (3) Calculul valorii totale a creantelor prevazute la alin. (2) impotriva averii debitorului se va 
determina prin raportare la urmatoarele criterii: 
   a) ulterior afisarii tabelului definitiv si pana la confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum 
reiese din cuprinsul tabelului definitiv; 
   b) ulterior confirmarii planului de reorganizare si pana la afisarea tabelului definitiv consolidat, 
astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; si 
   c) ulterior afisarii tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia. 
   (4) Planul de reorganizare va fi supus votului adunarii creditorilor, in conditiile stabilite la art. 99. 
   Art. 17. -
(1) Judecatorul-sindic va desemna, daca este necesar, in raport cu proportiile cazului, un comitet 
format din 3-7 creditori dintre cei cu creantele garantate si chirografare cele mai mari, prin valoare, 
inscrisi in lista prevazuta la art. 33, 39, respectiv art. 40. 
   (2) Desemnarea se va face fie prin hotararea de deschidere a procedurii, fie dupa prezentarea sau 
intocmirea listei de creditori, daca lista nu este disponibila la data deschiderii procedurii. 
   (3) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor acestia vor putea alege un comitet format din 3-
7 creditori dintre cei cu creante garantate si cei chirografari, care se ofera voluntar; comitetul astfel 
desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de judecatorul-sindic. 



   (4) Daca nu se va obtine majoritatea necesara,  judecatorul-sindic va putea desemna comitetul 
potrivit criteriilor prevazute la alin. (1) sau va putea mentine comitetul desemnat anterior. 
   (5) In cursul activitatii sale judecatorul-sindic va putea cere asistenta comitetului creditorilor sau a 
unui delegat al acestuia. 
   Art. 18. -
(1) Comitetul creditorilor face parte dintre cei indreptatiti ca, atunci cand debitorul nu si-a declarat 
intentia de reorganizare in conditiile art. 33, respectiv art. 39, ori nu a fost propus de debitor sau nu 
a fost confirmat un plan de reorganizare, sa ceara judecatorului-sindic sa ridice debitorului dreptul 
de administrare. 

   (2)  Comitetul  creditorilor  poate  fi  autorizat  de  judecatorul-sindic  sa  introduca  actiuni  pentru 
anularea unor transferuri cu caracter patrimonial - facute de debitor in frauda creditorilor -, atunci 
cand astfel de actiuni nu au fost introduse de administrator sau de lichidator. 

   SECTIUNEA a 4-a
Adunarea generala a membrilor sau asociatilor/actionarilor.

Reprezentantul membrilor sau asociatilor/actionarilor 

   Art. 19. -
(1) Pe perioada desfasurarii procedurii prevazute de prezenta lege adunarea generala a 
asociatilor/actionarilor va fi convocata ori de cate ori se va considera necesar si va fi prezidata de 
administrator sau lichidator, daca legea ori judecatorul-sindic nu dispune altfel. 
   (2)  Adunarea  generala  a  asociatilor/actionarilor  va  fi  convocata  si  la  cererea 
asociatilor/actionarilor reprezentand cel putin 10% din capitalul social sau o cota mai mica, daca in 
actul constitutiv se prevede astfel. 
   (3) Prevederile  alin.  (1)  si  (2)  se  aplica in  mod corespunzator  adunarii  generale  a membrilor 
grupurilor de interes economic si, respectiv, ai societatilor cooperative; in cazul acestor persoane 
juridice, procentul prevazut la alin. (2) se raporteaza la numarul membrilor acestora. 
   (4) Membrilor sau, dupa caz, asociatilor/actionarilor li se vor notifica, in conditiile legii, in mod 
obligatoriu: 
   a) hotararea de deschidere a procedurii; 
   b) propunerea de indeplinire a unor acte, operatiuni si plati care depasesc conditiile obisnuite de 
exercitare a activitatii curente; 
   c) solicitarea de intrare in faliment, precum si hotararea judecatorului-sindic de intrare in faliment 
a debitorului; 
   d) propunerea de vanzare in bloc sau de vanzare a imobilelor; 
   e) raportul final si bilantul general, intocmite de lichidator; 

   f) hotararea de inchidere a procedurii. 
   Art. 20. -
(1) In cadrul sedintelor adunarii generale a membrilor sau, dupa caz, a asociatilor/actionarilor, 
acestia vor desemna, pe cheltuiala lor, un reprezentant, persoana fizica sau juridica, care sa le 
reprezinte interesele si vor avea dreptul sa analizeze situatia debitorului, rapoartele intocmite de 
reprezentantul membrilor ori, dupa caz, al asociatilor/actionarilor, masurile luate de administrator 
sau de lichidator si efectele acestora si sa propuna, motivat, si alte masuri. 
   (2)  Cu  exceptia  cazurilor  in  care  legea  cere  o  majoritate  speciala,  sedintele  vor  avea  loc  in 
prezenta asociatilor/actionarilor reprezentand cel putin jumatate din capitalul social, iar deciziile se 
adopta cu majoritate simpla, raportata la capitalul social reprezentat. In toate cazurile insa deciziile 
se adopta doar cu votul asociatilor/actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social. 
   (3)  Pentru  grupurile  de  interes  economic  si,  respectiv,  societatile  cooperative,  procentele 



prevazute la alin. (2) se raporteaza la numarul membrilor acestora. 
   (4)  Comunicarea  sau  notificarea  oricarui  act  de  procedura  catre  membri  sau,  dupa  caz, 
asociati/actionari  se  realizeaza  la  adresa  reprezentantului  membrilor  ori,  dupa  caz,  al 
asociatilor/actionarilor, aleasa de acesta. 
   (5)  Reprezentantul  membrilor  sau,  dupa  caz,  al  asociatilor/actionarilor  este  imputernicit  sa 
exercite orice drepturi ori atributii pe care le poate exercita debitorul persoana fizica, cu exceptia 
cazurilor  in  care  legea  prevede  ca  acestea  vor  fi  exercitate  de  membri  sau,  dupa  caz, 
asociati/actionari, individual ori in alte conditii. 

   (6) In cazurile prevazute la art. 19 alin. (4) lit. b), c), d) si e), reprezentantul membrilor sau, dupa 
caz, al asociatilor/actionarilor va putea formula obiectii in conditiile stabilite de lege, dar nu va 
participa la exercitarea votului pentru aprobarea masurilor respective, daca un astfel de vot este 
prevazut de lege. 
   Art. 21. -
(1) Judecatorul-sindic va desemna un reprezentant dintre primii 3 asociati/actionari titulari ai 
partilor sociale/actiunilor cele mai mari, prin valoare. 
   (2) Desemnarea se va putea face fie prin hotararea de deschidere a procedurii, fie ulterior. 
   (3) In cadrul primei sedinte a adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau ulterior, acestia vor 
putea alege, pe cheltuiala lor, un reprezentant, persoana fizica sau juridica; reprezentantul astfel 
desemnat va inlocui reprezentantul desemnat anterior de judecatorul-sindic. 
   (4)  In  cursul  activitatii  sale  judecatorul-sindic  va  putea  cere  asistenta  reprezentantului 
asociatilor/actionarilor sau a unui delegat al acestuia. 
   (5)  Prevederile  alin.  (1)-(4)  se  aplica,  in  mod corespunzator,  in  ceea  ce  priveste  desemnarea 
reprezentantului membrilor grupului de interes economic sau, dupa caz, ai societatilor cooperative. 
   Art.  22.  -  Reprezentantul  membrilor  sau,  dupa  caz,  al  asociatilor/actionarilor  poate  indeplini 
urmatoarele atributii: 
   a) propunerea de desemnare a unui administrator; 
   b)  consultarea  cu  administratorul  sau  lichidatorul  cu  privire  la  desfasurarea  si  administrarea 
procedurii; 
   c) examinarea actelor savarsite de debitor,  administrator sau lichidator, a activitatii  si situatiei 
financiare a debitorului, precum si a posibilitatii de continuare a activitatii acestuia; 
   d)  formularea  si  negocierea  unui  plan  de  reorganizare,  precum  si  informarea  si  consilierea 
membrilor sau, dupa caz, a asociatilor/actionarilor cu privire la continutul oricarui alt plan propus; 
   e) efectuarea oricaror alte activitati necesare pentru protejarea intereselor membrilor sau, dupa 
caz, ale asociatilor/actionarilor. 

   SECTIUNEA a 5-a
Administratorul 

   Art. 23. -
(1) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% 
din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator - persoana fizica sau 
societate comerciala -, stabilindu-i si remuneratia, in conformitate cu criteriile aprobate prin 
hotarare a Guvernului. 
   (2)  Creditorii  nemultumiti  pot  contesta  decizia  prevazuta  la  alin.  (1),  in  termen de  3 zile,  la 
judecatorul-sindic, care va solutiona, de urgenta si deodata, toate contestatiile printr-o incheiere prin 
care  va desemna administratorul  propus  de  creditori  sau,  dupa  caz,  va  mentine  administratorul 
desemnat prin hotararea de deschidere a procedurii. 
   (3)  Daca  in  termenul  stabilit  la  alin.  (2)  decizia  adunarii  creditorilor  nu  este  contestata, 
judecatorul-sindic, printr-o incheiere, va desemna administratorul propus de creditori,  dispunand 



totodata incetarea atributiilor administratorului pe care l-a desemnat prin hotararea de deschidere a 
procedurii. 
   (4)  Administratorul,  persoana fizica sau societate  comerciala,  inclusiv  reprezentantul  acesteia, 
trebuie sa aiba calitatea de practician in reorganizare si lichidare, in conditiile legii. 
   (5) Nu poate fi desemnat administrator sau lichidator persoana fizica care nu poate fi fondator, 
administrator, director, cenzor sau reprezentant al unei societati comerciale, potrivit art. 6 alin. (2) si 
art. 138 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata. 
   (6)  In  situatiile  prevazute  la  art.  149  din  Legea  nr.  31/1990,  republicata, 
administratorul/lichidatorul are obligatia de abtinere. In cazul neconformarii,  persoana interesata 
poate initia procedura recuzarii, conform dispozitiilor Codului de procedura civila, care se aplica in 
mod corespunzator. 

   (7)  Inainte  de  desemnarea  sa  administratorul  trebuie  sa  faca  dovada  ca  este  asigurat  pentru 
raspundere  profesionala,  prin  subscrierea  unei  polite  de  asigurare  valabile  care  sa  acopere 
eventualele prejudicii cauzate in indeplinirea atributiilor sale. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte 
consecinta activitatii administratorului pe perioada exercitarii calitatii sale. 
   (8) Este interzis administratorului, sub sanctiunea revocarii din functie si a repararii eventualelor 
prejudicii cauzate, sa diminueze, in mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul 
de asigurare. 
   Art. 24. - Principalele atributii ale administratorului, in cadrul prezentei legi, sunt: 
   a)  examinarea  activitatii  debitorului  in  raport  cu  situatia  de  fapt  si  intocmirea  unui  raport 
amanuntit  asupra  cauzelor  si  imprejurarilor  care  au  dus  la  aparitia  starii  de  insolventa,  cu 
mentionarea  persoanelor  carora  le-ar  fi  imputabila,  precum  si  asupra  posibilitatii  reale  de 
reorganizare  efectiva  a  activitatii  debitorului  ori  a  motivelor  care  nu  permit  reorganizarea  si 
supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea 
depasi 60 de zile de la desemnarea administratorului; 
   b) intocmirea actelor prevazute la art. 33 alin. (1), in cazul in care debitorul nu si-a indeplinit 
obligatia respectiva inauntrul termenelor legale, precum si verificarea, corectarea si completarea 
informatiilor cuprinse in actele respective, cand acestea au fost prezentate de debitor; 
   c) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului, in functie de cuprinsul raportului 
mentionat la lit. a) si in conditiile si termenele prevazute la art. 91; 

   d) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; 
   e) conducerea integrala, respectiv in parte, a activitatii debitorului, cu precizarea expresa, in acest 
caz, a atributiilor sale si a conditiilor de efectuare a platilor din contul averii debitorului; 
   f) stabilirea datelor sedintelor adunarii creditorilor; 
   g)  introducerea  de  actiuni  pentru  anularea  actelor  frauduloase  incheiate  de  debitor  in  dauna 
drepturilor  creditorilor,  precum si  a  unor  transferuri  cu  caracter  patrimonial,  a  unor  operatiuni 
comerciale  incheiate  de debitor  si  a  constituirii  unor  garantii  acordate  de acesta,  susceptibile  a 
prejudicia drepturile creditorilor; 
   h)  aplicarea  sigiliilor,  inventarierea  bunurilor  si  luarea  masurilor  corespunzatoare  pentru 
conservarea lor; 
   i)  sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul  in  care  constata ca nu exista bunuri  in 
averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative; 
   j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor; 
   k) verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea; 
   l) urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de 
bani transferate de catre debitor inainte de deschiderea procedurii; 
   m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic, incheierea de tranzactii,  descarcarea de 
datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale; 
   n) sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre 
acesta; 
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   o)  orice  alte  atributii  stabilite  prin  incheiere  de  catre  judecatorul-sindic,  cu  exceptia  celor 
prevazute de lege in competenta exclusiva a acestuia. 

   Art. 25. -
(1) Administratorul va depune la dosarul cauzei un raport lunar, cuprinzand descrierea modului in 
care s-a achitat de atributiile sale, precum si justificarea cheltuielilor efectuate in conditiile art. 120 
alin. (1) si art. 122. 
   (2)  Debitorul  persoana  fizica,  reprezentantul  membrilor  sau  al  asociatilor/actionarilor,  oricare 
dintre creditori, precum si orice alta persoana interesata pot face contestatie impotriva masurilor 
luate de administrator. 
   (3) Contestatia trebuie sa fie inregistrata in termen de 5 zile de la depunerea raportului prevazut la 
alin. (1). 
   (4)  Judecatorul-sindic  va  solutiona  contestatia,  in  termen de  10  zile  de la  inregistrarea  ei,  in 
Camera de consiliu,  cu citarea contestatorului  si  a  administratorului,  putand,  daca va considera 
necesar, sa suspende executarea masurii contestate. 
   Art. 26. -
(1) Judecatorul-sindic va sanctiona cu amenda judiciara de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei 
refuzul, fara motive temeinice, al practicianului in reorganizare si lichidare de a accepta desemnarea 
ca administrator. 
   (2) In exercitarea atributiei de control prevazute la art. 11 alin. (1) lit. c) judecatorul-sindic poate 
desfiinta masurile ilegale luate de administrator, chiar daca nu au fost contestate, putand, daca va 
considera necesar, sa citeze in Camera de consiliu administratorul si persoanele interesate. 
   (3) In orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice, judecatorul-sindic poate dispune, prin 
incheiere, inlocuirea administratorului. 
   (4) In vederea adoptarii masurii mentionate la alin. (3), judecatorul-sindic ii va cita in Camera de 
consiliu pe administrator si comitetul creditorilor. 
   (5) Judecatorul-sindic va sanctiona administratorul cu amenda judiciara de la 5.000.000 lei  la 
20.000.000  lei  in  cazul  in  care  acesta,  din  culpa  sau  cu  rea-credinta,  nu  isi  indeplineste  sau 
indeplineste cu intarziere atributiile prevazute de lege sau stabilite de judecatorul-sindic. 

   (6) Daca prin fapta prevazuta la alin. (5) administratorul a cauzat un prejudiciu, judecatorul-sindic 
va putea, la cererea oricarei parti interesate, sa-l oblige pe administrator la acoperirea prejudiciului 
produs. 
   (7) In cazul amenzilor si al despagubirii prevazute la alin. (1), (5) si (6), urmeaza a se aplica in 
mod corespunzator dispozitiile art. 1084 si 1085 din Codul de procedura civila. 
   Art. 27. - In vederea indeplinirii atributiilor sale administratorul va putea desemna persoane de 
specialitate. Numirea si nivelul retributiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii judecatorului-
sindic. 

   SECTIUNEA a 6-a
Lichidatorul 

   Art. 28. -
(1) In cazul in care dispune trecerea la faliment, judecatorul-sindic va desemna un lichidator, 
aplicandu-se, in mod corespunzator, art. 23, 25, 26, 27 si art. 101 alin. (5). 
   (2) Atributiile administratorului inceteaza la momentul stabilirii atributiilor lichidatorului de catre 
judecatorul-sindic. 
   (3) Poate fi desemnat lichidator si administratorul desemnat anterior. 
   Art. 29. - Principalele atributii ale lichidatorului, in cadrul prezentei legi, sunt: 
   a)  examinarea  activitatii  debitorului  in  raport  cu  situatia  de  fapt  si  intocmirea  unui  raport 
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amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa, cu mentionarea persoanelor 
carora le-ar fi imputabila, si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de 
acesta, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, daca un raport cu 
acest obiect nu fusese intocmit anterior de administrator; 
   b) conducerea activitatii debitorului; 
   c)  introducerea  de  actiuni  pentru  anularea  actelor  frauduloase  incheiate  de  debitor  in  dauna 
drepturilor  creditorilor,  precum si  a  unor  transferuri  cu  caracter  patrimonial,  a  unor  operatiuni 
comerciale  incheiate  de debitor  si  a  constituirii  unor  garantii  acordate  de acesta,  susceptibile  a 
prejudicia drepturile creditorilor; 

   d)  aplicarea  sigiliilor,  inventarierea  bunurilor  si  luarea  masurilor  corespunzatoare  pentru 
conservarea lor; 
   e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor; 
   f) verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea; 
   g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de 
sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii procedurii; 
   h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului; 
   i) vanzarea bunurilor din averea debitorului in conformitate cu prevederile prezentei legi; 
   j) incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii 
reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic; 
   k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta; 
   l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic. 
   Art. 30. -
(1) Actele incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesara forma autentica, vor fi 
supuse autentificarii judecatorului-sindic. 
   (2) Judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de autentificare, in baza careia actul va putea fi 
inscris in registrele de publicitate. 


