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1. Tema propusă și justificarea importanței sale. 

Tema tezei de doctorat este „Supraîndatorarea simplilor particulari – o perspectivă 

pluridisciplinară”. 

 

Justificarea alegerii acestei teme rezidă în recurența situațiilor dramatice în care se 

regăsesc în ultimii ani persoanele fizice, simpli particulari, situații la care legiuitorul 

român a avut un răspuns aproape inexistent și, în orice caz, inadecvat exigențelor unei 

societăți dezvoltate. 

 

Edictarea unei legislații speciale de tratament al supraîndatorării nu a condus la schimbări 

semnificative în viața de zi cu zi a cetățenilor din mai multe motive: (i) amânarea 

succesivă a intrării în vigoare a acestei legislații; (ii) aparatul tehnic și administrativ 

inadaptat numeric pentru aplicarea „consistentă” a legii; (iii) cunoașterea insuficientă a 

remediilor pe care le poate utiliza o persoană fizică în scopul tratării unei situații de 

supraîndatorare; (iv) orizontul de timp pe care trebuie să îl accepte debitorul în vederea 

obținerii ameliorării situației sale economice. 

 

Evoluția lentă a aplicării legislației tratamentului supraîndatorării simplilor particulari a 

fost observată și în alte state europene (e.g. Franța, Danemarca). Totuși, pentru a justifica 

utilitatea demersului nostru, nu am pierdut din vedere că interesul cetățenilor din alte 

state europene a crescut pe măsură ce legislația a fost perfecționată și a devenit un 

remediu efectiv pentru tratamentul supraîndatorării. 

 

Această perspectivă ne-a încurajat să tratăm acest subiect din perspectivă 

pluridisciplinară, pentru a demonstra că normele vizând prevenția și tratamentul 

supraîndatorării sunt prezente și în alte ramuri ale dreptului, nu doar în materia protecției 

consumatorilor. În plan subiacent, analiza legislației noastre actuale de tratament al 

supraîndatorării s-a raportat masiv la practica mult mai avansată a altor state ale Uniunii 

Europene, cu accent pe practica autorităților și a instanțelor franceze în aplicarea Legii 

„Neiertz” din 1989, astfel cum a fost perfecționată „la zi”. Reafirmăm o credință mai 

veche potrivit căreia această practică nu ar trebui ignorată, fiind probabil un pilon în 

corecta aplicare a legii noastre în viitor. Fără a supravaloriza jurisprudența străină, nu 

omitem tradiția altor state în aplicarea acestor norme, care uneori numără peste 30 de ani. 

În egală măsură, am avut în vedere că doar o uniformizare a aplicării legislațiilor 

naționale va permite atingerea dezideratului de a avea o Uniune „liberă” de frontiere, 



chiar dacă nu federalizată, dar în căutarea conceptelor comune și a predictibilității actului 

de justiție în toate cele 27 de state membre. 

 

2. Structura tezei de doctorat. 

 

Cercetarea noastră este mai amplă decât o simplă analiză-comentariu a legislației 

insolvenței persoanei fizice. De altfel, cercetarea noastră cuprinde analiza veritabilă a 

legislației destinate tratamentului stricto sensu al supraîndatorării doar în ultimul său sfert 

(Partea a II-a, Titlul al II-lea al tezei).  

 

Dezvoltarea acestui subiect în afara unei analize pluridisciplinare a mecanismelor de 

prevenție și de tratament ale supraîndatorării ni s-a părut insuficientă în economia 

generală a tezei noastre. 

 

Structura tezei de doctorat este tributară formării academice francofile a autorului, teza 

fiind alcătuită din 2 părți, divizate la rândul lor în 2 titluri. Titlurile sunt împărțite în 2 

capitole, care cuprind câte 2 secțiuni, fiecare secțiune fiind structurată în 2 subsecțiuni. 

 

Respectarea structurii auto-impuse a fost anevoioasă și a presupus adesea rescrieri ale 

unor părți din teză sau dezvoltarea unor subiecte aflate dincolo de limita 

pluridisciplinarității strict juridice. Exempli gratia, în materia prevenției supraîndatorării, 

dezvoltată în cadrul primei părți a tezei, am procedat la analiza in extenso a resorturilor 

intrinseci și extrinseci care pot determina o persoană fizică să consume iresponsabil sau 

inutil, cu digresiuni pe care le-am considerat utile demersului nostru și înțelegerii 

mecanismelor generale de prevenție și tratament ale supraîndatorării. În materia rolului și 

fundamentelor legislației insolvenței persoanei fizice, am analizat în amănunt calificarea 

acestei reglementări, despre care am concluzionat că reprezintă un veritabil program de 

asigurare socială. De asemenea, analiza a purtat și asupra noțiunii de hazard moral, 

despre care am încercat o demonstrație, în sensul că este overrated în mod intenționat, 

fiind victima intereselor contradictorii din acest domeniu și a temerii (exagerate) că 

eliberarea de datorii a debitorului l-ar deresponsabiliza pe acesta. 

Prima parte a tezei este intitulată  „Prevenția supraîndatorării – o busolă prin universul 

kafkian al pluridisciplinarității”, iar partea a doua a tezei poartă denumirea „Tratamentul 

supraîndatorării – o disciplină insuficient încadrată”. 

Partea I cuprinde două titluri, Titlul I – „Cauzele generale ale supraîndatorării” și Titlul 

al II-lea – „Prevenția supraîndatorării – o provocare europeană”. 



Titlul I cuprinde două capitole, Capitolul I – „Cauze endogene” și Capitolul al II-lea – 

„Cauze exogene”, ambele fiind destinate analizei cauzelor generale ale supraîndatorării. 

Fiecare capitol este structurat în câte două secțiuni, la rândul lor divizate în două 

subsecțiuni. 

Titlul al II-lea cuprinde două capitole, Capitolul I – „Legislația specială – o abordare 

progresivă, dar insuficientă” și Capitolul al II-lea – „O abordare susținută de evoluția 

dreptului comun”. 

Fiecare capitol este structurat în câte două secțiuni, la rândul lor divizate în două 

subsecțiuni. 

Partea a II-a cuprinde două titluri, Titlul I – „Rolul și fundamentele insolvenței în 

tratamentul supraîndatorării particularilor” și Titlul al II-lea – „Cronica unei 

reglementări mult așteptate – Legea nr. 151/2015 privind insolvența persoanei fizice”. 

Titlul I cuprinde două capitole, Capitolul I – „Insolvența simplilor particulari – 

obiectivele, rolul și fundamentele unui model ideal” și Capitolul al II-lea – „Buna-

credință și supraîndatorarea – fundamentele legislației insolvenței”. 

Fiecare capitol este structurat în câte două secțiuni, la rândul lor divizate în două 

subsecțiuni. 

Titlul al II-lea cuprinde două capitole, Capitolul I – „Condiții de drept material” și 

Capitolul al II-lea „Procedura de tratament al supraîndatorării”. 

Fiecare capitol este structurat în câte două secțiuni, la rândul lor divizate în două 

subsecțiuni. 

3. Resorturile cercetării întreprinse. 

Tema indicată reprezintă o preocupare mai veche a subsemnatului, atât profesională, cât 

și academică. Primul articol pe care l-am publicat pe acest subiect a antamat practic 

situația pe care urmau să o traverseze particularii în perioada crizei subprime. 

 

Expansiunea „consumerismului” în ultima decadă a oferit profesioniștilor oportunitatea 

dezvoltării businessului de tip agresiv, orientat pe obținerea de profituri artificiale și 

adeseori nesustenabile. Protejarea cocontractantului inferior din punct de vedere 

economic și tehnico-juridic (hotărârea BKK Mobil vs. Wettbewerszentrale, Cauza C – 

59/12 din data de 3 octombrie 2013, cu trimitere la speța Shearson Lehman Hutton din 19 



ianuarie 1993, cauza C – 89/91) s-a realizat, în acest context, prin mijloace nespecifice, 

de tipul litigiilor în materie de protecție a consumatorilor. De multe ori, astfel de litigii se 

dovedesc inadaptate situațiilor „disperate” în care se regăsesc unii consumatori 

(declararea scadenței anticipate a creditelor contractate, executarea silită, etc.) chiar și din 

simplul motiv că protecția acestora este quasi-inexistentă pe tărâm procesual-civil (o 

suspendare a executării silite este respinsă de instanțe în cele mai multe situații, fie din 

motive formale – fixarea unei cauțiuni pe care consumatorul nu o poate achita, fie din 

motive de fond – magistratul nu consideră adaptată o astfel de „amânare” a posibilității 

creditorului de a-și recupera sumele de bani datorate de consumator). 

 

O legislație specială coerentă și închegată de protecție se impune. Supraîndatorarea nu 

trebuie privită exclusiv din perspectiva consumatorilor de credite bancare, ci și din 

perspectiva simplului cetățean care a eșuat în a-și planifica în mod corect cheltuielile (din 

cauza unei educații economice necorespunzătoare, din cauza lăcomiei sau, mai simplu și 

într-o exprimare populară, fiindcă „s-a întins mai mult decât îi era pătura”) sau 

traversează o perioadă dificilă (angajarea unor cheltuieli neprevăzute, pierderea locului 

de muncă). De asemenea, legislația de tratament al supraîndatorării ar fi un remediu 

pentru acei profesioniști care sunt excluși din domeniul de aplicare a legislației 

insolvenței. 

 

Perspectiva multidisciplinară pe care ne-am propus-o în redactarea unei teze pe această 

temă are în vedere analiza supraîndatorării simplilor particulari prin raportare la: 

(i) Legislația protecției consumatorilor: supraîndatorarea reprezintă o consecință a 

dezechilibrului întâlnit în raporturile juridice născute între profesioniști și consumatori. 

Consumatorul-simplu particular e protejat de legislația specială, însă acesta tot „cade” în 

capcana supraîndatorării, remediile pe care le caută fiind post-factum. De ce se ajunge în 

această situație? O regândire a legislației protecției consumatorilor se impune, prin 

redactarea unui veritabil Cod al protecției consumatorului, în care să fie inclusă și 

supraîndatorarea, dar și o reglementare atentă a prevenției supraîndatorării, prin 

introducerea unor campanii de responsabilizare a consumatorului și avertizare asupra 

consecințelor nefaste ale vortex-ului consumerist. 

(ii) Legislația concurenței: misiunea mediată a dreptului concurenței este protejarea 

consumatorilor prin instituirea unor reguli adecvate în privința profesioniștilor, această 

aserțiune fiind demonstrată pe larg în doctrina franceză (Claude Lucas de Leyssac, 

Gilbert Parleani, Droit du marché, éditions PUF Thémis Droit Privé, passim).  Aceste 

reguli constau, printre altele, în interzicerea înțelegerilor, abuzului de poziție dominantă, 



practicilor comerciale ilicite etc. Supraîndatorarea are la bază, de cele mai multe ori, 

practici concertate ale profesioniștilor sau publicitate agresivă pentru un anumit tip de 

produse/servicii, la un anumit moment al dezvoltării societății. Cum poate fi 

preîntâmpinată supraîndatorarea prin legislația concurenței? 

(iii) Legislația financiar-bancară: în unele state europene, supraîndatorarea este 

subsumată (și) legislației bancare. Legislația bancară din România a instituit anumite 

limite în privința supraîndatorării (prin instituirea unui grad maxim de îndatorare), 

respectiv a obligației de informare a consumatorului. Sunt aceste remedii suficiente? Care 

sunt lecțiile istoriei? 

(iv) Legislația civilă: dreptul civil „pur” nu ne oferă remedii prea clare sau 

satisfăcătoare. Deconfitura (anterior denumită „mofluzlâc” în Codul Calimach) exista 

încă din 1864, însă Codul Napoleon nu o reglementa cu claritate (ca stare a 

patrimoniului), ci se limita la a-i conferi câteva efecte (decăderea debitorului din 

beneficiului termenului, încetarea mandatului etc.). În prezent, locul deconfiturii a fost 

luat de insolvabilitate, care beneficiază de o definiție clară în Codul civil. 

 

Analiza nu este limitată la aceste domenii, putând fi extinsă. 

 

În plus, dreptul comparat ne-a oferit posibilități extinse de cercetare cu privire la această 

temă în condițiile în care supraîndatorarea simplilor particulari a fost inclusă în 

legislațiile majorității statelor europene, fiind un domeniu de preocupare al acestora încă 

din anii 1980. 

 

Importanța tratării acestui subiect din perspectivă multidisciplinară rezidă în necesitatea 

unei viziuni de ansamblu asupra unei teme de actualitate pentru spațiul juridic și politic 

românesc, temă care ar putea conduce inclusiv la reformarea legislației protecției 

consumatorilor și a dreptului concurenței, prin unificarea acestora într-un Cod redactat de 

o manieră coordonată, centrată pe finalitatea ambelor reglementări: protejarea simplilor 

particulari, „cheie de boltă” pentru implementarea unei creșteri economice sănătoase și 

fundamentate pe un consum intern responsabil. 

 

4. Scurta prezentare a principalelor idei tratate în teza de doctorat. 

În cuprinsul Părții I a tezei de doctorat am procedat, pe de o parte, la o analiză duală a 

cauzelor generale ale supraîndatorării (Titlul I) și, pe de altă parte, la analizarea prevenției 



supraîndatorării din perspectiva influenței exercitate de dreptul european asupra dreptului 

nostru național (Titlul II). 

În cuprinsul Titlului I am analizat, din perspectivă duală, cauzele supraîndatorării. Din 

perspectivă juridică, cauzele supraîndatorării prezintă relevanță pentru a determina în ce 

măsură o persoană fizică poate beneficia de protecția legii. Din perspectivă economică, 

aceste cauze ajută pentru stabilirea unei politici statale corecte și echilibrate, dar și pentru 

elaborarea unor măsuri care să compenseze anumite împrejurări care nu îi sunt imputabile 

persoanei fizice și care îl pot conduce pe acesta în situația de a se supraîndatora. 

Cauzele endogene ale supraîndatorării, obiectul analizei Capitolului I, sunt adesea 

echivalate, în mod eronat, cu un comportament nesăbuit al simplului particular, calificat 

în doctrină drept supraîndatorare activă. În prezent, situațiile independente de voința 

debitorului generează mai frecvent supraîndatorare, un motiv în plus pentru care eficiența 

politicilor statale este pusă în discuție. 

În demersul nostru de descifrare a cauzelor endogene ale supraîndatorării, am ajuns la 

concluzia că în privința acestora se poate vorbi despre o deplină afirmare a 

pluridisciplinarității, prin raportare la teorii recente care îmbină economia și psihologia 

pentru a crea așa-zisa economie comportamentală (Secțiunea 1). 

Analiza ar fi fost incompletă fără o prezentare a particularităților cauzelor endogene și o 

analiză a principalelor astfel de cauze (Secțiunea 2), împărțită în cauze veritabile și cauze 

asimilate, uneori aflate la limita dintre juridic și medicină legală, o ramură de drept pe 

care nu ne-am imaginat, la începuturile demersului nostru, că vom ajunge a o analiza. 

În cuprinsul Capitolului al II-lea am dezbătut cauzele exogene ale supraîndatorării. Între 

politică statală și politică bancară, de creditare, am parcurs succesiv, politica și conduita 

bancară în anticamera acordării unui credit către un simplu particular, pentru a continua 

cu acele mecanisme legislative de încadrare sau limitare a creditării, respectiv politica 

legislativă în relație cu problematica acordării unui credit și costurile aferente acestuia. 

Analiza politicii și conduitei instituțiilor de credit a presupus constatarea unei confruntări 

între utopie și realitate. Deși poate părea dezarmantă, constatarea că prevenția 

supraîndatorării simplului particular este o utopie prezintă argumente puternice. În ceea 

ce ne privește, credem că pentru a rezista tentației de a contracta, consumatorului trebuie 

să i se dea posibilitatea de a refuza un angajament inutil ori disproporționat. 

În demersul nostru, am analizat îndatoririle de informare, consiliere și avertizare ca 

obligații derivate din cerința bunei-credințe a profesionistului. Am încercat să 



demonstrăm că triada informare-consiliere-avertizare conține obligații pozitive aflate în 

sarcina părților unui contract și se întemeiază pe obligația generală de bună-credință. În 

plus, am constatat importanța conceptului de bună-credință în cadrul obligației 

precontractuale de informare, transformată într-o obligație „esențială” a profesionistului 

în materie de protecție a consumatorului și, mai specializat, în exercițiul nostru de a 

demonstra existența unui cadru pentru prevenția insolvenței persoanei fizice. Însă, le 

chemin de l’enfer est pavé de bonnes intentions, iar o exagerare a responsabilizării 

instituțiilor de credit poate fi dăunătoare, motiv pentru care ne-am propus să arătăm în ce 

condiții aceasta poate fi angajată. 

Am  considerat de relativă actualitate o analiză a unei aplicații a acestor îndatoriri, 

constând în povara riscului valutar resimțită de unele persoane fizice. Cauză indiscutabilă 

a supraîndatorării, de ordin evident exogen, aceasta a reprezentat pentru legislație, 

practică judiciară și doctrină o veritabilă provocare a obligației de avertizare, însă adesea 

am avut ocazia a observa că încleștarea titanilor s-a realizat în detrimentul simplilor 

particulari, care și-au văzut abia recent drepturile câștigate la nivel legislativ. Aplicarea 

noilor reguli rămâne guvernată de principii relative, interpretabile sau chiar opace, 

afirmate prin decizii succesive ale Curții Constituționale, aplicate neuniform și criticabil 

de instanțele naționale (Secțiunea 1). 

Analiza noastră ar fi fost incompletă fără un examen al stadiului actual al legislației și al 

politicii legislative din România în acest domeniu. Pe când plafonarea dobânzilor în 

România rămâne un cartof fierbinte, în alte state ale Uniunii Europene reprezintă un drept 

câștigat al consumatorului, pe fondul unor abuzuri economice evidente ale instituțiilor de 

credit. Am concluzionat că plafonarea dobânzii este o măsură de prevenție a 

supraîndatorării simplilor particulari, iar retractul litigios în favoarea consumatorilor 

„cesionați” reprezintă de multe ori un gest normal, pe care profesioniștii ar trebui să îl 

practice chiar și în lipsa unui text expres de lege, în baza principiului solidarismului 

contractual, dar și a bunului-simț care ar trebui să guverneze orice raporturi contractuale 

primare ori derivate (Secțiunea 2). 

În cuprinsul Titlului al II-lea am procedat la analiza prevenției supraîndatorării din 

perspectiva influenței exercitate de dreptul european asupra dreptului nostru național. 

Pentru a contrazice afirmația că prevenția supraîndatorării reprezintă o utopie, ne-am 

propus să analizăm, în Capitolul I, legislația specială a protecției consumatorilor, care 

propune o abordare progresivă, dar insuficientă în acest sens. În viziunea Profesorului 

Yves Picod, ascensiunea legislației speciale a protecției consumatorilor este la originea 

unei veritabile „atracții” exercitate asupra dreptului comun, în condițiile în care legislația 



protecției consumatorilor a fost considerată a nu fi o materie autonomă, ci una 

transversală. 

Rolul principal este ocupat, astfel cum am antamat deja, de legislația specială a protecției 

consumatorilor, ancorată în dreptul Uniunii Europene și fundamentată pe două paliere: (i) 

încadrarea informațiilor generale destinate a incita consumatorul să încheie un contract cu 

un profesionist și (ii) instituirea unui anumit formalism în ceea ce privește informațiile 

particulare transmise consumatorului la momentul la care acesta solicită acordarea unui 

credit (Secțiunea 1). 

Rolul secundar este ocupat de legislația concurenței, a cărei evoluție ne-a convins că 

acțiunea în daune și acțiunea în concurență neloială devin remedii eficiente împotriva 

supraîndatorării. Prevenția supraîndatorării este consolidată de mecanismele dreptului 

concurenței, iar dreptul concurenței și sancțiunile specifice acestuia au fost edictate 

pentru a asigura protecția consumatorilor și, implicit, pentru a evita supraîndatorarea 

simplilor particulari (Secțiunea 2).   

Analiza noastră continuă, în Capitolul al II-lea, cu evoluția dreptului comun, întemeiată 

pe dezvoltarea protecției consumatorilor, care a constituit, în viziunea Profesorului Jean 

Calais-Auloy un factor de evoluție a dreptului contractelor încheiate între un profesionist 

și un consumator. 

Instituții juridice moderne, consacrate prin Codul Civil din 2009, acreditează această teză. 

Până acum necunoscute dreptului nostru civil de lege lata, acestea au drept scop protecția 

cocontractantului aflat într-o poziție de inferioritate sau prevenția abuzului de 

superioritate exercitat de profesionist, cum ar fi leziunea „enormă”, contractul de 

adeziune, clauzele extrinseci, clauzele-tip, clauzele neuzuale, impreviziunea etc. 

(Secțiunea 1). 

Legislația civilă este completată, cel puțin la nivel teoretic și, câteodată, iluzoriu, de 

influența virtuală exercitată de principiile demonstrative ale dreptului civil, în condițiile 

în care principiul pacta sunt servanda și „fantoma” libertății de a contracta cunosc, în 

prezent, atenuări palpabile, iar teoria solidarismului contractual reprezintă obiectul unor 

cercetări recente și convingătoare (Secțiunea 2). 

În cuprinsul Părții a II-a a tezei de doctorat am procedat, pe de o parte, la analiza rolului 

și fundamentelor insolvenței în tratamentul supraîndatorării particularilor (Titlul I) pentru 

a continua apoi cu ceea ce am denumit  „cronica” unei reglementări mult așteptate – 

Legea nr. 151/2015 privind insolvența persoanei fizice (Titlul al II-lea). Deși titlul părții 

secunde a tezei noastre poate crea impresia unei critici descurajante la adresa legislației, 



în realitate intenția noastră a fost aceea de a sublinia insuficientele legislației (nou-

edictate) insolvenței persoanei fizice în lipsa unei aplicări coroborate a acesteia cu 

normele dreptului comun. 

În cuprinsul Titlului I am procedat la analiza bazei teoretice ideale a legislației 

tratamentului supraîndatorării, respectiv a rolului și fundamentelor insolvenței în 

tratamentul supraîndatorării particularilor. 

Pentru a dezlega obiectivele, rolul și fundamentele pe care le urmărește sau pe care ar 

trebui să le urmărească, teoretic, orice legislație dedicată insolvenței consumatorilor, ne-

am propus să deslușim în Capitolul I, cu precădere, conceptul monolitic de insolvență a 

persoanei fizice. Am arătat că, orice dezbatere cu privire la insolvența persoanei fizice și 

regimul juridic al acesteia trebuie să înceapă prin determinarea exactă și luarea în 

considerare a scopului subiectului tratat. 

Pentru a atinge acest deziderat, ne-am trasat obiectivul de a tranșa disputa privind 

calificarea legislației insolvenței persoanei fizice (Secțiunea 1). Concluzia noastră este, în 

acord cu rezultatele la care au ajuns și alte cercetări întreprinse în Statele Unite ale 

Americii, în sensul că acest sistem prezintă toate trăsăturile unui sistem de asigurare 

socială (social safety net). Însă, principala dificultate pe care o vor resimți cei chemați să 

analizeze oportunitatea acestui sistem este aceea de a stabili justul echilibru și „dozajul” 

necesar aplicării acestui sistem atunci când vine în concurs cu alte sisteme de asigurări 

sociale, cum ar fi cel de pensii, sănătate, șomaj etc. În plan secund, riscul de hazard moral 

rămâne, din punct de vedere statistic, o falsă problemă. 

Pe de altă parte, finalitatea și, implicit, interesul acestei dispute rămâne necontestată – 

eliberarea de datorii (Secțiunea 2). Calificarea teoretică a sistemului insolvenței simplilor 

particulari permite identificarea finalității sale: eliberarea debitorului de datorii. Acest 

efect rămâne însă un simplu deziderat, o simplă regulă ideală pe care legislația noastră a 

preluat-o doar în situații de extremă supraîndatorare. Realitatea socială și economică, dar 

și voința politică uneori oscilantă, au condus la adoptarea, în majoritatea statelor lumii, a 

unui sistem mixt, care presupune eliberarea treptată și parțială de datorii. În încercarea de 

conciliere a ceea ce este ideal și interesele creditorilor, majoritatea sistemelor s-au plasat 

în acest sistem mixt, uneori prea lent și circumspect la adresa debitorului aflat în 

dificultate, care necesită uneori o reacție imediată. 

Idee recurentă pe parcursul tezei noastre, relația dintre bună-credință și supraîndatorare, 

elemente calificate drept fundamentele legislației insolvenței, a fost analizată pe parcursul 

Capitolului al II-lea. Capitolul își propune, pe lângă o scurtă prezentare a conceptului 



general al bunei-credințe, să integreze și să explice acest principiu fundamental al 

dreptului civil în cadrul noii subramuri a dreptului protecției consumatorilor, respectiv 

tratamentul supraîndatorării consumatorilor, consacrată recent și în peisajul legislativ 

românesc. Premisa bunei-credințe a celui care solicită protecția prin depunerea cererii de 

deschidere a procedurii insolvenței nu reprezintă o particularitate a legislației românești, 

ci o regulă universală, ce poate fi identificată în toate legislațiile europene de acest tip, 

dar și în legislația americană. 

O analiză separată a fost dedicată conceptului de bună-credință, cu numeroase digresiuni 

pluridisciplinare, care ne-au ajutat să îi descifrăm sensul juridic (Secțiunea 1). Concept 

consacrat încă din cele mai vechi timpuri, acesta nu încetează în a-și afirma actualitatea, 

iar Codul civil din 2009 îi rezervă un text expres de lege (art. 14). 

Supraîndatorarea reprezintă, în schimb, un concept mai recent, cu numeroase valențe și 

complicații în ceea ce privește deslușirea sa (Secțiunea 2). Geneza supraîndatorării, 

respectiv cauzele acesteia, au fost analizate deja în debutul tezei noastre, însă fixarea lor 

nu este suficientă pentru a descifra noțiunea de supraîndatorare. Care este momentul 

când îndatorarea se transformă în supraîndatorare? Care este limita îndatorării „pozitive”, 

aceasta transformându-se în supraîndatorare, adică îndatorare „nocivă”? Pentru a 

răspunde acestor întrebări, am analizat, succesiv, istoricul instituției supraîndatorării 

persoanei fizice în dreptul nostru civil, cu o scurtă prezentare a efectelor sale, pentru a 

concluziona în sensul complexității acestui concept, pe care l-am considerat ca fiind 

„repudiat” de dreptul civil și dezvoltat, în prezent, în legislația supraîndatorării persoanei 

fizice. 

În cuprinsul Titlului al II-lea am procedat la analiza legislației nou-edictate a insolvenței 

persoanei fizice (Legea nr. 151/2015), cu unele digresiuni de drept comparat. Analiza nu 

s-a dorit a fi exhaustivă, ci prin raportare la tematici interesante cuprinse în lege, fiind 

divizată în două capitole, primul consacrat analizei condițiilor de drept materiale de acces 

la procedură și cel de-al doilea procedurii de tratament al supraîndatorării. 

Denumite și condiții de admisibilitate, analiza condițiilor de drept material reprezintă 

obiectul Capitolului I și etapa esențială pentru identificarea persoanelor care pot adresa 

(i) comisiei de insolvență o cerere de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan 

de rambursare a datoriilor, respectiv o cerere de aplicare a procedurii simplificate de 

insolvență sau (ii) instanței de judecată o solicitare pentru deschiderea procedurii 

judiciare de insolvență prin lichidare de active. 



Condițiile subsumate statutului personal al debitorului sunt, probabil, cele mai „glisante”. 

Acestea fac parte din condițiile de primă categorie întrucât marchează accesul debitorului 

la procedură sau îndreptățirea acestuia de a beneficia de una dintre măsurile de tratament 

al supraîndatorării (Secțiunea 1). La rândul lor, aceste condiții pot fi divizate în condiții 

relative la situația juridică a debitorului și condiții relative la comportamentul debitorului. 

Condiția bunei-credințe a debitorului se reafirmă din nou, ceea ce a impus analiza 

aplicată a acesteia, inclusiv prin identificarea soluțiilor din dreptul comparat, cu 

precădere a celor din dreptul francez. 

Situația patrimonială a debitorului reprezintă analiza-cheie în vederea determinării stării 

de insolvență a debitorului persoană fizică, definită de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 

151/2015. (Secțiunea 2). Or, pentru a determina acest concept, am analizat conținutul 

patrimoniului debitorului persoană fizică din perspectiva Legii nr. 151/2015, cu 

identificarea elementelor relevante de activ și pasiv, pentru a proceda apoi la 

determinarea stării de supraîndatorare. 

Procedura propriu-zisă de tratament al supraîndatorării, prin raportare la dispozitivul 

legislativ al insolvenței persoanei fizice, ar putea face obiectul unei lucrări separate. Am 

ales să îi dedicăm Capitolul al II-lea din Titlul al II-lea al Părții secunde a tezei. 

Am constatat că legea reglementează organele și instituțiile comune procedurii, pentru a 

dezvolta apoi particularități ale procedurilor speciale, diferențiate în funcție de situația 

patrimonială a debitorului (Secțiunea 1). 

Efectele procedurii insolvenței persoanei fizice, reglementată de Legea nr. 151/2015, se 

situează pe două paliere importante: (i) efectele admiterii în principiu a cererii 

debitorului/deschiderii procedurii insolvenței împotriva debitorului; (ii) efectele 

închiderii „cu succes” a procedurii insolvenței și eliberarea de datorii a debitorului 

(Secțiunea 2). Acestor efecte generale li se adaugă un efect special, respectiv ingrata 

poziție a fideiusorului în raport cu insolvența debitorului principal. Am tratat pe larg 

situația juridică a fideiusorului întrucât acesta reprezintă un șablon al persoanei fizice 

supraîndatorate din cauze neimputabile lui, ceea ce echivalează cu imposibilitatea de a-l 

încadra în tiparele cauzelor care conduc spre supraîndatorare și, implicit, de a genera un 

model în vederea prevenirii stării sale de dificultate financiară.  

 

 

 


