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STAREA DE FAPT

26.11.2015 – se închide procedura insolvenței. Art. 181 din Legea nr. 85/2014

ANAF-ul are altă chei de lectură  a art. 181 Legea nr.85/2014

xxxxxxxxxxxxxx



STAREA DE FAPT

26.11.2015 – 05.05.2017 „descărcare”- varză a la Cluj



SENTINȚA

Cei patru evangheliști erau trei – Luca și Matei. 

Triada art. 20, 26 și 31 este „decât” art. 20 (art. 26 vizând Întreprinderea Individuală, 

art. 31 Întreprinderea familială)

...din ciclul „năzdrăvănii jurisprudențiale” ...



NEMULȚUMIREA...REVOLTA...RECURSUL

Celeritate românească – referat din 05.05.2017, comunicat „fulgerător” în 18.06.2018

De la Ana la Caiafa ... sau de pe CUI pe CNP (mostre de limbaj juridic suburban) 



... RECURSUL



...RECURSUL



DEZNODĂMÂNTUL ... DECIZIA

xxxxxxxxxxxxxx



DEZNODĂMÂNTUL ... DECIZIA

Nici o masă fără pește – nici o decizie fără „năzdrăvănii” 

Final apoteotic (și rapid) 26.03.2021 sau „descărcarea”, dubla a 2-a ...



TEXTELE DE LEGE RELEVANTE

Art. 20 (1) PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu 
patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, 
şi, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de 
insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute 
de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu 
modificările ulterioare, dacă are calitatea de comerciant, 
potrivit art. 7 din Codul comercial.

(2)Creditorii îşi vor executa creanţele potrivit dreptului 
comun, în cazul în care PFA nu are calitatea de 
comerciant.

(3)Orice persoană interesată poate face dovada calităţii de 
comerciant în cadrul procedurii insolvenţei sau separat, 
prin acţiune în constatare, dacă justifică un interes 
legitim.

Acest text a fost modificat în anul 2017, la doi ani după închiderea procedurii în speță



ART. 20 OUG NR. 44/2008 DUPĂ MODIFICARE

Art. 20(1)Titularul PFA răspunde pentru obligaţiile asumate în 
exploatarea întreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul 
de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru 
satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale 
debitorului. Dispoziţiile art. 31, 32 şi ale art. 2.324 alin. (3) din 
Codul civil sunt aplicabile.

(2)În caz de insolvenţă, PFA va fi supusă procedurii simplificate 
prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare.

(3)Orice persoană interesată poate face dovada calităţii de 
profesionist în cadrul procedurii insolvenţei sau separat, prin 
acţiune în constatare, dacă justifică un interes legitim.

https://sintact.ro/


ART. 2324 C.CIV.

Art. 2324: Garanţia comună a creditorilor 

(1)Cel care este obligat personal răspunde cu toate bunurile sale 
mobile şi imobile, prezente şi viitoare. Ele servesc drept garanţie 
comună a creditorilor săi.

(2)Nu pot face obiectul garanţiei prevăzute la alin. (1) bunurile 
insesizabile.

(3)Creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu o anumită 
diviziune a patrimoniului, autorizată de lege, trebuie să 
urmărească mai întâi bunurile care fac obiectul acelei mase 
patrimoniale. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea 
creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului.

(4)Bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate 
exerciţiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai
de creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia 
respectivă. Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri 
ale debitorului.



PATRIMONIUL UNEI PFA (2008-2017)



PATRIMONIUL UNEI PFA (2008-2017)

Art. 2 lit. j OUG nr. 44/2008

j)patrimoniul de afectaţiune - totalitatea bunurilor, drepturilor şi 
obligaţiilor persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii 
individuale sau membrilor întreprinderii familiale, afectate scopului 
exercitării unei activităţi economice, constituite ca o fracţiune 
distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului 
întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, 
separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora;

Art. 20 (1) PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de 
afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu 
întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvenţă, va fi supusă 
procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, dacă are 
calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial

https://sintact.ro/


PATRIMONIUL UNEI PFA (2017-PREZENT)



TEXTE RELEVANTE. LEGEA NR. 85/2014

Art. 181(1)Prin închiderea procedurii de faliment,
debitorul persoană fizică va fi descărcat de
obligaţiile pe care le avea înainte de intrarea în
faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de
bancrută frauduloasă sau de plăţi ori transferuri
frauduloase; în astfel de situaţii, el va fi descărcat de
obligaţii numai în măsura în care acestea au fost
plătite în cadrul procedurii.

(2)La data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este 
descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea 
înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan, pe 
parcursul procedurii reorganizării judiciare. În cazul trecerii la 
faliment, dispoziţiile art. 140 alin. (1) devin aplicabile.



TEXTE INVOCATE. C.PR.FISC.

Art. 23: Preluarea obligaţiei fiscale 
(1)În cazul în care obligaţia fiscală nu a fost îndeplinită de debitor, debitori devin, în condiţiile legii, 

următoarele persoane:
a) moştenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condiţiile dreptului comun;
b) cel care preia, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, fuziunii ori 

transformării, după caz;
c) alte persoane, în condiţiile legii.
(2)Debitorii care preiau obligaţia fiscală potrivit alin. (1) lit. a) şi b) se substituie vechiului debitor, în 

condiţiile legilor care reglementează încetarea existenţei persoanelor în cauză.
(3) Persoana fizică care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate 

economică în mod independent într-una din formele prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, răspunde pentru obligaţiile fiscale datorate ca 
urmare a exercitării profesiei sau activităţii cu bunurile din patrimoniul de 
afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creanţelor fiscale, 
pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului. Dispoziţiile art. 31, 32 şi ale art. 
2.324 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, sunt aplicabile.

(4)Preluarea obligaţiei fiscale potrivit prezentului articol se realizează prin comunicarea unei decizii 
către persoanele care devin debitori.

https://sintact.ro/
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ART. 23 C.PR.FISC VS. ART. 2324 ALIN. (4) C.CIV.



ART. 23 C.PR.FISC VS. ART. 2324 ALIN. (4) C.CIV.

Art. 23 alin. (3) C.pr.fisc. – prestidigitație fiscală – alin. (4) devine alin. (3) ... Și 

mâna greblă se făcu...

Diverse și interesante probleme de constituționalitate și respectare a tehnicii legislative!


