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•	Textul nu instituie o cauză de preferință!
•	Cauzele de preferință sunt prevăzute de Codul civil (art. 2327), ori, în ceea ce privește distribuirea sumelor obținute din valorificarea bunurilor în cadrul diverselor proceduri - de Codul de procedură civilă (art.864), de legislația fiscală sau de Legea insolvenței (art. 159 și 161 din Legea nr. 85/2014). 
•	O măsură asigurătorie de natură penală nu instituie o cauză de preferință în ceea ce privește executarea bunului care face obiectul măsurii. 
•	Măsura asigurătorie nu are natura unei ipoteci!
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•	Nici Statul nu are prioritate!
•	Preferința Statului
–	Art. 2328 din Codul civil : „Preferința acordată Statului și unităților administrativ-teritoriale pentru creanțele lor se reglementează prin legi speciale. O asemenea preferință nu poate afecta drepturile dobândite anterior de către terți.”
–	Art. 153 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil: „Preferința acordată Statului și unităților administrative-teritoriale pentru creanțele lor nu va fi opozabilă terților înainte de momentul la care a fost făcută publică prin înregistrarea în registrele de publicitate. O asemenea preferință va dobândi rang de prioritate de la momentul la care preferința a fost făcută publică”. 
–	Art. 142 alin. (7) C.pr.fisc.: „Față de terți, inclusiv față de Stat, o garanție reală și celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabilește de la momentul în care acestea au fost făcute publice prin oricare dintre metodele prevăzute de lege.”
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•	În practică – soluții contrare: 
–	”în cazul în care vinovăţia inculpatului ar fi stabilită în mod definitiv şi faţă de acesta s-ar dispune măsura confiscării speciale, având în vedere interesul general pentru care a  fost constituit sechestrul asigurator, acesta ar avea un rang preferat” 
	(Curtea de Apel Ploieşti,  decizia penală nr. 807 din 16 august 2010, nepublicată)
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ICCJ – Decizia nr. 8/2015 – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
•	 „Din studierea jurisprudenţei puse la dispoziţie de curţile de apel se observă că instanţele au pe rol cauze similare de o bună perioadă de timp, pronunţând în această materie hotărâri definitive. În acest moment, practica este orientată majoritar către acelaşi gen de soluţie. Astfel, hotărârile judecătoreşti aflate la dosar cuprind, în cele mai multe cazuri, soluţia de respingere a contestaţiilor la executare formulate de parchet, reţinându-se, în principal, că o măsură asigurătorie instituită într-un dosar penal nu poate constitui un impediment la iniţierea sau continuarea executării silite, iar creanţa ipotecară are prioritate chiar şi în ipoteza în care o parte vătămată ar avea un drept de creanţă împotriva proprietarului imobilului supus urmăririi silite. Prin urmare, chestiunea de drept a cărei dezlegare se solicită şi-a clarificat înţelesul în practica instanţelor, acestea stabilind, în marea lor majoritate, aceeaşi interpretare. ”
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ICCJ – Decizia nr. 8/2015 – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
•	  ”Pe de altă parte, doctrina apărută după adoptarea noului Cod de procedură civilă este constantă în a afirma că instituirea unui sechestru asigurător nu poate constitui un impediment la iniţierea şi/sau continuarea executării silite, indiferent de materia în care acesta a fost instituit.”

Doctrină în materie:
–	Nefavorabilă acestei soluții:
•	M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală, ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2015, p. 692 – schimbare de opinie, 2016!
•	A. Zarafiu, Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014, p. 243
•	C. Mocanu, A. M. Vercican, Sechestrul asigurător penal – impediment la iniţierea ori, după caz, la continuarea executării silite a unui bun asupra căruia au fost constituite garanţii reale, www.juridice.ro 
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Doctrină în materie:
–	Favorabilă acestei soluții:
•	I. Gârbuleţ, Vânzarea la licitaţie publică a bunurilor imobile sechestrate în cadrul procesului penal, în R.R.E.S. nr. 1/2010; 
•	M. Avram, A.R. Ilie, Concursul între poprirea asigurătorie înfiinţată în materie civilă sau penală şi poprirea executorie asupra conturilor bancare, Curierul Judiciar nr. 5/2012;
•	O. Popescu, C. Dobre, Concursul dintre executarea silită a ipotecii convenţionale înscrisă în cartea funciară şi sechestrul asigurător, publicat pe www.juridice.ro; 
•	T.C. Briciu, A.R. Trandafir (Ilie), Incidenţa dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură fiscală în materia măsurilor asigurătorii luate în procesul penal. Concursul între măsurile asigurătorii luate în procesul penal şi titlurile executorii, în R.R.D.P. nr. 4/2014 și www.juridice.ro;
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Art. 159 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: 
„Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor şi drepturilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de cauze de preferinţă, vor fi distribuite în următoarea ordine:
1. taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi cheltuielile avansate de creditor în cadrul procedurii de executare silită, creanţele furnizorilor de utilităţi născute ulterior deschiderii procedurii, în condiţiile art. 77, remuneraţiile datorate la data distribuirii persoanelor angajate în interesul comun al tuturor creditorilor, în condiţiile art. 57 alin. (2), art. 61 şi 63, care se vor suporta pro rata, în raport cu valoarea tuturor bunurilor din averea debitorului;
 2. creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă născute în timpul procedurii de insolvenţă. Aceste creanţe cuprind capitalul, dobânzile, precum şi alte accesorii, după caz;
 3. creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel, inclusiv cheltuielile, precum şi cele corespunzătoare art. 105 alin. (3) şi art. 123 alin. (11) lit. a).”
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Art. 75 alin. (1)  Legea nr. 85/2014 - De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. (...) 
(2) Nu sunt supuse suspendării de drept prevăzute la alin. (1):
a) (...) acţiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva debitorului;
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Art. 493 C.pr.pen. Măsurile preventive
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, la propunerea procurorului, sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa poate dispune, dacă există motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi numai pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
a) interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
b) interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice, începută anterior sau în cursul urmăririi penale;
c) interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţă persoanei juridice;
d) interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar;
e) interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea.
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•	Ce înseamnă dizolvare sau lichidare?
•	Se poate interzice inițierea sau suspendarea procedurii de insolvență în temeiul CPP?
•	Se poate interzice inițierea sau suspendarea procedurii de insolvență în temeiul CPC pe motivul existenței unui proces penal/unei măsuri asigurătorii?
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•	Scopul: împiedicarea sustragerii de la răspundere penală => dizolvare sau lichidare voluntară (art. 245 și urm. C. civ., art. 227-2371 - 252-2702  Legea nr. 31/1990). 

•	Insolvența = procedură judiciară, desfășurată sub controlul de legalitate al judecătorului sindic

Codurile penale la trei ani
 


•	Doctrina:

 „Procedura insolvenţei, odată deschisă, ar trebui să fie un flux continuu şi neîntrerupt de acte juridice, operaţiuni şi procese, cu un parcurs de regulă ireversibil şi indiferent faţă de calea aleasă (reorganizare sau faliment). Este un itinerariu care trebuie derulat cu celeritate, în scopul acoperirii creanţelor.” 

(Gh. Piperea, Penalul ține în loc insolvența, Curierul Judiciar nr. 12/2014 , p. 666)
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Se poate interzice inițierea sau suspendarea procedurii de insolvență în temeiul CPP?

„Aprecierea cu privire la procedura insolvenței în condițiile în care față de persoana juridică inculpată se luase măsura preventivă a interdicției inițierii dizolvării ori lichidării acesteia trebuia făcută înainte de luarea acestei măsuri preventive. 
Chiar și în situația actuală când firma se află deja în stare de insolvență, din analiza textelor legale incidente în materie nu reiese că cele două instituții ar fi în incompatibilitate atâta timp cât însuși administratorul judiciar susține că prin intrarea în insolvență se urmărește menținerea desfășurării activității comerciale de către firmă și recuperarea crențelor evitându-se intrarea în dizolvare ori lichidare, însă, așa cum s-a arătat, prin măsura preventivă instituită se urmărește tocmai situația în care persoana juridică inculpată urmare dizolvării ar intra în lichidare și odată radiată nu ar mai putea răspunde penal”.
	
	(Curtea de Apel Ploiești, Secția penală, Încheierea din 5 mai 2015 în dosarul nr. 8029/105/2014/a9)
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Măsurile luate de Stat pentru a asigura un climat de ordine şi încredere la nivel economic „nu trebuie să aibă ca rezultat tocmai negarea libertăţii comerţului, ci să se constituie într-un adevărat corolar al acestuia. În aceste categorii de măsuri se încadrează şi dispoziţiile legale ce vizează măsurile preventive care pot fi luate faţă de persoane juridice. Statul, reglementând asemenea măsuri, veghează la securitatea circuitului comercial şi, pentru a asigura acel climat de ordine şi încredere la nivel economic, a prevăzut instituirea unor măsuri preventive faţă operatorii economici care înregistrează disfuncţionalităţi.”
(CCR, decizia nr. 139 din 10 martie 2016)
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Se poate interzice inițierea sau suspendarea procedurii de insolvență în temeiul CPP?













ICCJ, Secția penalã, încheierea din 21.11.2016, în dosarul nr. 2827/2/2014
A.R. Trandafir, Despre inaplicabilitatea interdicției inițierii sau a suspendării dizolvării ori lichidării persoanei juridice în cadrul procedurii insolvenței. Și alte două motive de neconstituționalitate în materia măsurilor preventive aplicabile persoanelor juridice. www.juridice.ro 
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Se poate interzice inițierea sau suspendarea procedurii de insolvență în temeiul CPP?

•	 Chiar dacă s-ar admite – nu suspendarea insolvenței! 
•	 Nu pe toată durata procesului penal!

Ř	 În procesul penal: „Dispune luarea faţă de învinuita X S.A. – în insolvență a măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare a persoanei juridice pe o perioadă de 60 de zile, respectiv....”
Ř	 Ulterior, în insolvență: „Dispune suspendarea judecării cauzei care formează obiect al dosarului până la soluționarea cauzei penale în care s-au dispus măsuri preventive față de societatea X”
Ř	În insolvență, recurs: „Dispune trimiterea cauzei la judecătorul sindic în vederea continuărea judecății, cu respectarea măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare a persoanei juridice pe durata subzistenței acesteia”

(Curtea de Apel București, Secția a V-a civilă, decizia nr. 1051 din 29 aprilie 2014, nepublicată)
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•	Se poate interzice inițierea sau suspendarea procedurii de insolvență în temeiul CPC?
Ipoteză: persoană juridică în insolvență, urmărită penal pentru evaziune fiscală


Ř	 În insolvență: „În temeiul art. 413 alin. 1 pct.2 CPC dispune suspendarea procedurii de insolvență până la soluționarea procesului penal”.
Ř	 Motivare: „până la soluționarea definitivă a procesului penal, partea civilă ANAF nu este titulara unei creanțe certe, lichide și exigibile (...). Partea civilă nu poate participa la procedura insolvenței cât timp dreptul său de creanță nu este dovedit (...), dreptul urmând să fie stabilit de instanța penală (...) astfel încât se impune suspendarea procedurii de insolvență până la acel moment.”
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Recursul a fost admis, întrucât: 
Ř	”Procedura insolvenţei trebuie să se caracterizeze prin celeritate, iar suspendarea judecăţii aduce atingere grav acestui garacter”;
Ř	”Nu se poate ajunge la situaţia prelungirii în mod artificial în aşteptarea soluţionării prelabile a unui proces penal”

(C.A. Bucureşti, Secţia a V-a civilă, decizia nr. 1051 din 29 aprilie 2014, definitivă, nepublicată)

+art. 102 alin. (8) din Legea nr. 85/2014

Codurile penale la trei ani
 


Alte motivări: 
Ř	”Procedura insolvenţei o dată deschisă presupune o serie de acte şi operaţiuni complexe ce urmează a fi îndeplinite în termenele şi condiţiile prevăzute de lege, iar existenţa unei cauze penale în care au fost trimişi în judecată administratorii societăţii şi societatea debitoare nu poate conduce la suspendarea procedurii conform art. 413 C. pr. civ. Existenţa cauzei penale este o împrejurare pe care administratorul/lichidatorul judiciar o va avea în vedere în exercitarea atribuţiilor sale în măsura în care îndeplinirea acestor atribuţii ar avea legătură cu respectiva cauză penală, iar o eventuală acţiune în antrenarea răspunderii ar putea fi suspendată cf. art. 413 alin. (1) pct. 2 C. pr. civ. dacă s-ar aprecia îndeplinite cerinţele legale, dar întreaga procedură a insolvenţei nu poate fi suspendată deoarece o astfel de măsură este incompatibilă cu dispoziţiile Legii nr. 85/2006.”

	(Trib. Constanţa, Secţia a II-a civilă, sentinţa civilă nr. 545 din 18 	februarie 2013, nepublicată)
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•	Se referă la interzicerea oricăror operațiuni patrimoniale – ex. vânzare, constituire de garanții
•	Măsura poate fi dispusă anterior deschiderii procedurii insolvenței – art. 117 Legea nr. 85/2006
•	 Măsura poate fi dispusă și în cursul procedurii (pentru a nu a antrena diminuarea activului patrimonial) sau își poate produce efectele în această procedură
–	Încalcă art. 2 din Legea nr. 85/2006
–	Interferează cu activitatea administratorului judiciar/lichidatorului => poate conduce la imposibilitatea lichidării
Soluție: judecătorul sindic sau instanța penală?
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Art. 493 alin. (7) CPP - Împotriva încheierii se poate face contestaţie la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau, după caz, la judecătorul de cameră preliminară ori instanţa ierarhic superioară, de către persoana juridică şi procuror, în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru persoana juridică lipsă.

Neconstituționalitate?
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„în măsura în care s-ar institui un termen maxim până la care pot fi prelungite/menţinute măsurile preventive faţă de persoana juridică, atunci s-ar nega însuşi scopul acţiunii penale, şi anume acela de a trage la răspundere penală persoana juridică, întrucât, prin permiterea dizolvării, lichidării, fuziunii sau divizării sale, obiectul acţiunii penale, astfel consacrat de art. 14 din Codul de procedură penală, ar rămâne fără finalitate. Or, tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni este un deziderat al ordinii publice, care legitimează, pe cale de consecinţă, instituirea măsurilor reclamate. Astfel, deşi în urma finalizării procesului penal instanţa de judecată ar dispune condamnarea persoanei juridice inculpate, aceasta nu mai poate fi trasă la răspundere penală, deoarece şi-a pierdut identitatea prin dispariţia sa juridică şi radierea din Registrul comerţului.”

(CCR, decizia nr. 139 din 10 martie 2016)
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Art. 249 alin. (8) CPP - nu pot fi sechestrate bunuri care aparţin unei autorităţi sau instituţii publice ori unei alte persoane de drept public şi nici bunurile exceptate de lege.
Art. 163 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 - Contul de insolvenţă deschis în condiţiile art. 39 alin. (2) nu va putea fi în niciun mod indisponibilizat prin nicio măsură de natură penală, civilă sau administrativă dispusă de organele de cercetare penală, de organele administrative sau de instanţele judecătoreşti.

Codurile penale la trei ani
 


•	Art. 88 din Legea nr. 85/2014: 

	„Dacă la data deschiderii procedurii un drept, act sau fapt juridic nu devenise opozabil terţilor, înscrierile, transcrierile, intabulările şi orice alte formalităţi specifice necesare acestui scop, inclusiv cele dispuse în cursul unui proces penal în vederea confiscării speciale şi/sau extinse, efectuate după data deschiderii procedurii, sunt fără efect faţă de creditori, cu excepţia cazului în care cererea sau sesizarea, legal formulată, a fost primită de instanţă, autoritatea ori instituţia competentă cel mai târziu în ziua premergătoare hotărârii de deschidere a procedurii. Înscrierile efectuate cu încălcarea acestui articol se radiază de drept”.
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Măsurile asigurătorii, chiar și dispuse în procesul penal, sunt fără de efect față de creditori dacă sunt înscrise în registrele publice după data deschiderii procedurii

Efect: radiere de drept 
Ř	Ordinul ANCPI nr. 700/2014 - art. 167 alin. (1) din Regulamentul anexă la Ordinul ANCPI nr. 700/2014, notarea efectuată conform art. 196 alin. (5) (este vorba, de fapt, de art. 195 alin. (5) din Regulament – sechestrul dispus în condițiile art. 249 CPP) „se radiază numai în baza acordului instituţiei care a dispus măsura asigurătorie” - nelegalitate
Ř	Acord: contestație împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii
Ř	Soluție: inopozabilitatea măsurii, înscriere sub condiție
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B. Art. 91 Legea nr. 85/2014 - (1) Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenţie, sechestre, de orice fel. Fac excepţie de la acest regim măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale şi/sau confiscării extinse.
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Ř	existența unei măsuri asigurătorii dispuse în procesul penal, anterior deschiderii procedurii de insolvență, nu împiedică valorificarea bunurilor afectate de o astfel de măsură
Ř	 nu este necesară obținerea niciunei hotărâri judecătorești în vederea vânzării
Ř	nu este vorba de o înstrăinare voluntară, efectuată de persoana juridică față de care se ia măsura, ci de o valorificare făcută într-un cadru procesual, în condiții strict stabilite de lege
Ř	Situație similarã cu executarea silitã (a se vedea ICCJ - Decizia nr. 8/2015 – Complet HP civil)
Ř	nu trebuie parcursă procedura contestaţiei împotriva măsurii asigurătorii prevăzută de art. 250 NCPP

Codurile penale la trei ani
 


Ř	Regula: bunurile se dobândesc libere de orice sarcini (deci, inclusiv, libere de măsuri asigurătorii), întocmai ca în cazul executării silite, măsura asigurătorie strămutându-se asupra prețului obținuț, care, în procedura insolvenței, va fi distribuit potrivit regulilor prevăzute de art. 159 din Legea nr. 85/2014. 
Ř	 Problemă: art. 167 alin. (1) din Regulamentul anexă la Ordinul ANCPI nr. 700/2014, notarea efectuată conform art. 196 alin. (5) (este vorba, de fapt, de art. 195 alin. (5) din Regulament – sechestrul dispus în condițiile art. 249 CPP) „se radiază numai în baza acordului instituţiei care a dispus măsura asigurătorie” - nelegalitate
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Excepția: bunurile cu privire la care s-au instituit măsuri asigurătorii în vederea confiscării speciale și/sau extinse nu sunt libere de orice sarcini, ci se dobândesc împreună cu măsurile asigurătorii – oportunitate + neconstituționalitate

Art. 857 alin. (3) CPC - De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă, creditorii putându-şi realiza aceste drepturi numai din preţul obţinut. Dacă preţul de adjudecare se plăteşte în rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate.

Codurile penale la trei ani
 


Concluzie art. 88+art.91 din Legea nr. 85/2014: 
•	Toate bunurile sechestrate pot fi vândute în procedura insolvenței
•	Bunul sechestrat (în vederea confiscării), înainte de deschiderea procedurii (măsura fiind înscrisă ca atare) poate fi valorificat, dar se dobândește împreună cu sechestrul 
•	Bunul sechestrat (în vederea confiscării) sau înscris ca atare, după deschiderea procedurii, poate (cu atât mai mult) fi valorificat, dar va fi dobândit fără vreo sarcină, pentru că în acest caz înscrierea se radiază de drept (adică în baza legii, respectiv art. 88).
•	Toate celelalte bunuri se dobândesc libere de sechestre
Codurile penale la trei ani
 


Vă mulţumesc pentru atenţie!
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