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Cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 169 lit. c din legea insolvenţei, conform cărora angajarea răspunderii 

patrimoniale are loc atunci când pârâtul a dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, 

persoana juridică la încetarea de plăţi, reţinem că în speţă nu s-a făcut în nici un fel dovada incidenţei acestui text de 

lege. 

În acest sens, pentru aplicarea art. 169 lit. c, reclamantul trebuie să explice în ce au constat faptele, activităţile 

desfăşurate de administrator în interes personal şi care ar fi dus în mod inevitabil debitorul la încetarea de plăţi, nefiind 

relevante argumentele potrivit cărora simplul fapt că nu s-a solicitat aplicarea dispoziţiilor legii 85/2014 şi s-a continuat 

desfăşurarea activităţii ar fi suficient pentru atragerea răspunderii în temeiul acestui text de lege. 

Dezinteresul şi managementul defectuos invocate de reclamant la modul foarte general, chiar dacă ar fi cauzat pierderi 

în patrimoniul debitorului, nu constituie o cauză de atragere a răspunderii, neregăsindu-se printre cele prevăzute de art. 

169 din lege. 

Pentru aceste considerente instanţa va respinge cererea reclamantului Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

în reprezentarea Administraţiei Finanţelor Publice Sectorului 1 Bucureşti, în contradictoriu cu pârâta CEBOTARU 

EDUARD, ca neîntemeiată. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 

Respinge cererea formulată de reclamantul DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE 

BUCURESTI în reprezentarea ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE cu sediul în Bucureşti, 

STR.SPERANTEI, nr. 40, sector 2 în contradictoriu cu pârâtul CEBOTARU EDUARD cu domiciliul în comuna 

Dereneu, str. Calarasi, Republica Moldova, ca neîntemeiată. 

Cu apel în 7 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţa publica, azi, 28.09.2018. 

Preşedinte,                  Grefier, 

Zamfir Maria                                                                                                                                            Panait Paula-Anca 

 

3. Societatea FUNTRIP SRL, cod unic de înregistrare: 33999981 

România  

Tribunalul Bucureşti 

Secţia a VII-a Civila 

Str. Splaiul Independenţei nr 319L, 

Clădirea B, sector 6 

Dosar 6440/3/2017/a1 

Comunicare sentinţă civila nr 4929 

emisă la: ziua 12 luna 10 anul 2018 

Către, 
)
 SP SUMA INSOLVENCY IPURL - sector 3, Bucureşti, str. Emil Botta, nr. 4, bl. M104, ap. 5  

DINU ANDREI-GIANI - sector 3, Bucureşti, str. Panait Cerna, nr. 8, bl. M58, sc. 3, et. 6, ap. 74 

BRATU GHEORGHITA - sector 2, Bucureşti, str. Petre Antonescu, nr. 13, bl. 12, sc. A, et. 8, ap. 51 

Se comunică, alăturat, copia încheierii civile/sentinţei civile/deciziei civile nr. 4929 din data de 19.09.2018 pronunţată 

în dosarul nr 6440/3/2017/a1 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila privind debitorul SC FUNTRIP SRL cu 

sediul în Bucureşti, sector 2, str. Maiorului, nr 16, J40/629/2015, CUI 33999981 şi sediul ales la SCA HASOTTI 

MINERAN SERB SI ASOCIATII-sector 2,Bucureşti,TEPES VODA,nr.100, et. P 

Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

(semnătura şi ştampila) 

* 

ECLI:RO:TBBUC:2018:005.004929 

Dosar nr. 6440/3/2017/a1 

România 

Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă 

Sentinţa civilă nr. 4929 

Şedinţa publică de la 19.09.2018 

Tribunalul constituit din: 

Preşedinte – Judecător Sindic — Moncea Mariana 

Grefier — Frînculescu Alexandru 

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 169 din Legea nr. 85/2014 

privind procedura insolvenţei formulată de reclamantul SP SUMA INSOLVENCY IPURL - sector 3, Bucureşti, str. 

Emil Botta, nr. 4, bl. M104, ap. 5 în contradictoriu cu pârâţii DINU ANDREI-GIANI - sector 3, Bucureşti, str. Panait 

Cerna, nr. 8, bl. M58, sc. 3, et. 6, ap. 74 şi BRATU GHEORGHITA - sector 2, Bucureşti, str. Petre Antonescu, nr. 13, 

bl. 12, sc. A, et. 8, ap. 51. 

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul prin reprezentant, pârâtul Dinu Andrei Giani prin 

avocat şi pârâta Bratu Gheorghita prin avocat. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 19504/17.10.2018 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

9 

Reclamantul depune note scrise şi solicită proba cu înscrisurile de la dosarul cauzei. 

Pârâtul Dinu Andrei Giani prin avocat solicită proba cu înscrisuri şi proba testimonială. 

Pârâta Bratu Gheorghita prin avocat depune cerere şi solicită proba cu înscrisuri şi proba testimonială. 

Instanţa, în temeiul art. 255 coroborat cu art. 258 C.Proc.Civ., încuviinţează administrarea probei cu înscrisuri, astfel 

cum a fost solicitată de către părţi, apreciind-o ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă în soluţionarea cauzei. Respinge 

ca inadmisibilă proba testimonială solicitată de pârâţi, legea insolvenţei neprevăzând posibilitatea administrării acestei 

probe. 

Instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei. 

Reclamantul prin reprezentant solicită admiterea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale şi obligarea pârâţilor la 

suportarea pasivului debitoarei. 

Pârâtul Dinu Andrei Giani prin avocat arată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 169 din legea 85/2014. 

Mai arată că sumele de bani cu care debitoarea ar fi figurat că există în casierie, au fost depuse în conturile societăţii, cu 

acestea fiind achitate datoriile către furnizori. Învederează instanţei că Dinu Andrei Giani a creditat personal societatea. 

Solicită respingerea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale. 

Pârâta Bratu Gheorghiţa prin avocat arată că, astfel cum reiese din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, în perioada 

martie 2016 – ianuarie 2017 pârâta Bratu Gheorghiţa nu se afla în ţară. Mai arată că nu există nicio dovada că 

activitatea debitoarei a fost desfăşurată de Bratu Gheorghiţa. Învederează instanţei că pârâtul Dinu Andrei Giani se face 

vinovat pentru intrarea debitoarei în insolvenţă. Solicită respingerea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale. 

Instanţa reţine cauza spre soluţionare. 

Tribunalul, 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București Secția a VII a civila la data de 12.04.2018 sub nr. 

6440/3/2017/a1, reclamantul SP SUMA INSOLVENCY IPURL, a chemat în judecată pârâții DINU ANDREI-GIANI și 

BRATU GHEORGHITA, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să îi oblige la suportarea pasivului 

debitorului SC FUNTRIP SRL. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, urmare a analizării evidentelor contabile transmise de către reprezentanţii 

debitoarei, a constatat că în luna ianuarie 2017, în contabilitatea debitoarei figureaza un sold în casa de 75.880,76 lei 

(contul 5314 contul casa) şi active imobilizate existente în patrimoniul debitoarei în suma de 38.191,73 lei ( valoare 

neamortizata) care nu au fost predate lichidatorului judiciar şi nu s-au oferit informaţii sau documente justificative. 

Cu privire la înregistrări referitoare la clienţi neincasati în suma de 27.240,19 lei pentru care nu s-au depus documente 

justificative privind eventuale demersuri de recuperarea sumelor la dosarul cauzei, s-a arătat că potrivit situatiei în 

ansamblu debitoarea a continuat activitatea şi a incasat contravaloarea pachetelor turistice vândute către creditorii 

inscrisi la masa credala. 

In urma analizarii extraselor de cont de la institutiile bancare unde debitoarea a avut conturi, soldul acestora este zero 

sau negativ, conturând astfel prezumţia de utilizare în interes propriu al asociaţilor a fondurilor societăţii debitoare. 

Aceste aspecte astfel cum sunt mentionate sunt incidente cu prevederile legii 85/2014 art. 169 coroborat cu art. 117-

118. 

Totodata s-a arătat că pârâții nu au oferit explicatii cu privire la sumele evidentiate în extrasele de cont ale societatii 

FUNTRIP şi analizate de către lichidatorul judiciar, precum şi cu privire la informaţii lamuritoare pentru activitatea 

societății. 

Documentele existente la dosarul cauzei şi cele obţinute de la băncile unde debitoarea 

a avut conturi analizate conduc la concluzia privind incidenţa art.169 din legea 85/2014 astfel, respectiv nepredarea 

documentelor contabile. 

Potrivit menţiunilor de mai sus, respectiv prin nepredarea documentelor contabile, s-aconsiderat ca intervine incident 

articolul 169 aiin. 1 pct. d) întrucât în principal prin neprezentarea documentelor de evidenta contabila precum şi a celor 

de evidenta operativa ale debitoarei, se instituie împotriva persoanelor din conducerea acesteia o prezumţie relativa de 

frauda în dauna creditorilor întrucât verificarea activitatii debitoarei de către lichidatorul judiciar este imposibil de 

realizat. 

Neprezentarea documentelor contabile ale debitoarei atrage (potrivit prevederilor legii 85/2014 art.160 alin 1 pct d) 

instituirea prezumţiei relative cu privire la culpa şi legătură de cauzalitate intre fapta şi prejudiciu constituind astfel 

temei legal pentru angajarea răspunderii patrimoniale personale a organelor de conducere ale debitoarei. 

S-a învederat faptul ca pana la aceasta data prezumţia relativa de frauda nu a fost inlaturata în nici un mod de către 

paraţi, constituind astfel temei pentru prezenta cerere. 

In ceea ce priveşte sumele înscrise în situatiile financiare precizate mai sus, urmarea a analizei pentru determinarea 

cauzelor de insolventa, se poate concluziona ca administratorii, individual sau împreuna si-au insusit sumele existente în 

contul casa şi au actionat în detrimentul societatii prin neinitierea demersurilor de recuperare a sumelor datorate de către 

clienţi astfel cum sunt evidentiate mai sus. 

Prin refuzul de a furniza explicaţii nu se inlatura prezumţia de frauda astfel cum este prevăzută de legea 85/2014. 

S-a apreciat că nedepunerea de către debitoare a actelor contabile, conform dispoziţiilor art.67 din Legea 85/2014, 

instituie o prezumţie relativă a neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre aceasta 

faptă şi ajungerea societăţii în încetare de plăţi, ceea ce a determinat imposibilitatea efectuării unei analize a activităţii 

desfăşurată de debitoare . 

Natura răspunderii va fi determinată de sursa obligaţiei încălcate sau neîndeplinite, în unele cazuri va fi o răspundere 
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civilă contractuală, iar în altele va fi o răspundere civilă delictuală. 

Din aceasta perspectiva se poate spune ca exista o prezumţie relativa de frauda cu privire la refuzul predării 

documentelor contabile devenind incident art.169 lit d). Potrivit legii 85/2014 art.122 pct 4. existenta prezumţiei de 

frauda este asimilata întregului ansamblu de drepturi şi termene procesuale şi desigur este definita ca și prezumţie 

relativa. Prin urmare cel împotriva caruia este instituita este tinut sa rastoarne aceasta prezumţie pentru a nu dobândi un 

caracter absolut. 

In situaţia celor doi administratori s-a solicitat sa se rețină ca nu s-au adus probe sau justificări care sa inlature 

prezumţia de frauda. 

Prevederea legala referitoare la prezumţia relativa de frauda instituita de către legiuitor în sarcina persoanelor din 

conducerea societatii debitoare, şi totodata raportul de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta culpabila atribuita în sarcina 

paraţilor (in lipsa dovezilor contrare) constituie în ansamblu elementele constitutive ale răspunderii personale 

patrimoniale astfel cum este prevăzut în legea 85/2014 art.169 alin 1. 

S-a constatat astfel ca paraţii în reprezentarea debitoarei au acţionat în mod deliberat cu rea-credinta, prin continuarea 

activitatii în sensul vanzarii pachetelor turistice către clienţi (creditori în cauza) insa fara a le furniza serviciile turistice 

plătite provocând prejudicii personale cumpărătorilor (creditori în cauza) şi deopotrivă asigurătorului (de asemenea 

creditor în cauza). 

Din aceasta perspectiva în lipsa existentei justificărilor privind utilizarea sumelor precum şi a plaţilor făcute potrivit 

menţiunilor din extrasele de cont, s-a apreciat că pârâții s-au folosit de fondurile societății sau au acţionat în interes 

propriu sub acoperirea persoanei juridice astfel cum este expres prevăzut de art. 169 lit. a) şi b). 

Privitor la fiecare dintre faptele prevăzute şi referitor la vinovăţie s-a învederat ca foştii administratori printr-o serie de 

omisiuni dar şi prin acţiuni evidente care conturează intenția de a ascunde date şi evidente contabile au acționat contrar 

conceptului de bun profesionist privind interesele societății . 

In ceea ce priveşte legătura dintre actele administratorilor şi prejudiciul cauzat, așa- numita legătură de cauzalitate, 

activitatea defectuoasa a acestora precum şi operaţiunile făcute pentru a încerca sa rezolve situația de lipsa de lichidități 

a debitoarei, (continuarea vânzării de pachete turistice în numele debitoarei) sunt evidente creând astfel fără putința de 

tăgada raportul de cauzalitate. 

In drept au fost invocate dispoziţiile art. potrivit prevederilor art. 169 alin 1 pct. a) pct. 

b) şi pct. d) din legea 85/2014 din legea 85/2014. 

În dovedire s-au depus la dosar înscrisuri. 

Parata BRATU GHEORGHITA a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acțiunii, ca neîntemeiata. 

În motivarea în fapt a cererii, s-a arătat că la data de 21.01.2015, împreuna cu DINU ANDREI GIANI a infiintat SC 

FUNTRIP SRL avand ca obiect de activitate turism, iar activitatea a inceput sa se desfasoare din luna martie 2015 

atunci cand s-a eliberat licenţa de funcţionare în turism. 

Cota sa de participare la profit şi pierderi a fost de 45% iar dl. Dinu Andrei Giani a avut o cota de 55 %. 

Împreuna cu dl. Dinu Andrei Giani a avut calitatea de administrator statutar al societatii. 

La data de 24.02.2017, asociatul - administrator Dinu Andrei Giani a solicitat instantei de judecata deschiderea 

procedurii simplificate a falimentului privind SC FUNTRIP SRL întrucât nu mai exista nicio cale de redresare a 

activitatii societatii, fiind înregistrate pierderi. 

Despre acest demers juridic nu a avut cunostinta, dl. Dinu Andrei fiind acela care s-a ocupat exclusiv. 

Referitor la pct. 1 din cererea de atragere a răspunderii patrimoniale privind situatia de nepredare a documentelor 

contabile a societății, s-a arătat că de evidenţierea actelor şi documentelor societatii s-a ocupat asociatul Dinu Andrei 

Giani, el fiind persoana care a desfasurat activitatile contractuale şi financiar cotabile ale societatii. 

Dupa deschiderea procedurii falimentului, actele şi documentele societatii au ramas la sediul societatii, dl. Dinu Andrei 

avand obligaţia sa arhiveze şi sa tina documentele în conformitate cu legea. 

Insa, contrar dispoziţiilor legale, documentele societatii au fost abandonate în sediul societatii de către dl. Dinu Andrei 

Giani pana în luna martie 2017, moment în care au fost ridicate fara proces verbal sau inventar de dl. Administrator 

judiciar Balcan Liviu Adrian. 

Motivul acestei ridicări de acte şi documente a fost acela ca proprietarul de la sediul social al SC Funtrip SRL urma sa 

evacueze spaţiul în vederea închirierii şi era necesara eliberarea spaţiului. 

S-a arătat de catre pârât că a intrat în posesia actelor şi documentelor societatii în luna mai 2018, fiindu-i predate de dl. 

Administrator judiciar Balcan Liviu Adrian. 

S-a menţionat ca, la data de 21.02.2018, a dat în scris o Nota Scrisa către dl lichidator Judiciar Salagean Vincensso 

reprezentant al SP SUMA INSOLVENCY IPURL cu privire la motivele de nepredare a documentelor societatii, aratand 

ca de documentele societatii s-au ocupat dl. Dinu Andrei şi dna Uta Nicoleta - contabila a societatii. 

Față de aceste considerente, a solicitat sa se aiba în vedere ca nu se poate retine o culpa din partea sa în privinţa 

nepredarii documentelor societatii către dl lichidator judiciar. 

Referitor la acuzaţia ca pârâtul este vinovat de netinerea contabilitatii sau tinerea defectuoasa a evedentelor contabile, s-

a aratat de catre acesta ca de tinerea contabilitatii şi a evidentelor contabile s-a ocupat exclusiv paratul Dinu Andrei 

Giani. 

Astfel, cel care a administrat societatea în fapt şi în drept şi care a avut controlul total asupra bugetului, a incasat (cash 

sau prin transfer) şi făcut plaţi, achiziţii, etc, care a luat deciziile în acest sens, a încheiat, derulat şi încasat sumele de 

bani din contractele de prestări servicii turism, cel care a făcut angajarile salariaţilor în societate şi care se ocupa cu 
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plata drepturilor, a fost paratul Dinu Andrei-Giani. 

Paratul, potrivit înţelegerii referitoare la activitatea societatii, se ocupa de grupurile de excursionişti şi ii însoţea pe 

aceştia în sejururile din strainatate pe care societatea le organiza. 

A făcut aceasta menţiune, intrucat în perioada martie 2016 - ianuarie 2017 a fost plecat în strainatate (dovada cu 

paşaportul) iar intreaga activitate comerciala şi financiar contabila a societatii s-a desfasurat sub directa îndrumare a 

dlui Dinu Andrei Giani. 

Tot cu privire la activitatea curenta a societății, a mai precizat ca societatea (agenţia) era impartita în 2 departamante, 

respectiv sejururi şi excursii de grup. 

Mai arata pârâtul că există o situatie a dosarelor şi a excursiilor plătite de către clienţi, dar care nu se mai puteau realiza 

pentru ca societatea nu avea banii necesari (desi excursiile, asa cum a aratat deja, erau plătite). La acel moment erau 

aproximativ 150 de clienţi păgubiţi, persoane care achitaseră pachete turistice şi care nu mai beneficiau de serviciile 

achitate societății . 

Mai mult chiar, cu aceasta ocazie, a găsit în evidentele societatii achiziţia unui autoturism marca Wolkswagen Golf IV 

în nume personal de către dl. Dinu Andrei, dar plata în cuantum de 5800 euro s-a plătit din contul societății. 

Totodată, în evidentele societății a găsit importante sume de bani ridicaţi de Dl. Dinu Gica - tatal dlui Dinu Andrei, care 

nu era salariat al societatii şi care nu avea nicio legătură cu activitatea societatii. 

Face precizarea că pârâtul Dinu Andrei locuia la etajul 1 din sediul societatii, avand acces nelimitat la actele şi 

evidentele societatii. 

Referitor la faptul ca în contabilitatea debitoarei SC FUNTRIP SRL figureaza un sold în casa de 75.880.76 lei (contul 

5314 contul casa) şi active imobilizate existente în patrimoniul debitoarei în suma de 38.191.73 lei care nu au fost 

predate lichidatorului judiciar şi nu s-au oferit informaţii sau documente justificative, a arătat pârâtul ca nu cunoaste 

situatia legala a acestor sume de bani şi destinația acestora. 

In ceea ce priveşte la înregistrările referitoare la clienţi neincasati în suma de 27,240,19 lei pentru care nu s-au depus 

documente justificative privind eventuale demersuri de recuperarea sumelor la dosarul cauzei, face precizarea ca de 

aceste înregistrări şi de destinatia banilor s-a ocupat exclusiv dl. Dinu Andrei. 

S-a menţionat că de contul bancar al societatii, de rulajul din contul bancar şi de evidentele bancare s-a ocupat dl. Dinu 

Andrei, el fiind acela care în anul 2016 a folosit exclusiv contul bancar pentru a incasa sau a plaţi facturile. 

Urmare situatiei în care era societate, dar şi de faptul ca aceasta situatie a fost provocata în mod vădit şi cu rea intentie 

de dl. Dinu Andrei, la data de 09.01.2018 a formulat plângere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria sector 3 

împotriva acestuia pentru săvârșirea infracţiunilor de înşelăciune și delapidare, aflata în cercetare. 

În drept,au fost invocate dispozițiile art. 205 Cod Procedură Civilă. 

În dovedirea cererii s-au depus la dosar înscrisuri . 

La data de 09.05.2018 pârâtul DINU ANDREI GIANI a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea cererii de 

atragere a răspunderii patrimoniale. 

A arătat paratul că nu exista fapte ilicite care sa atragă răspunderea sa patrimoniala, pretinsele fapte invocate de 

lichidatorul judiciar nefiind dovedite, ci precizate doar în mod generic. 

A menționat pârâtul că sunt neîntemeiate susținerile potrivi cărora în contabilitatea debitoarei figurează pentru luna 

ianuarie 2017 un sold în casa în suma de 75.880,76 lei și active imobilizate în suma de 38.191,73 lei, care nu au fost 

predate lichidatorului judiciar. 

În realitate, sumele existente în patrimoniul debitoarei au fost folosite pentru efectuarea plăților către furnizori, precum 

și pentru returnarea în parte a sumelor încasate de la diverși clienți. 

Precizează pârâtul că a restituit unor clienți aproximativ 10.000 euro reprezentând contravaloarea pachetelor turistice 

încasate, întrucât excursiile nu mai puteau fi realizate, efectuând de asemenea la sfârșitul lunii ianuarie 2017 o excursie 

în Tanzania la care au participat și o parte din creditorii care s-au înscris la masa credala. 

În plus, pârâtul arata că utilizarea acestor sume nu a condus la aparitia starii de insolvență, nefacandu-se dovada unui 

prejudiciu cauzat de pârât. 

A mai arătat pârâtul că a depus toate diligentele pentru redresarea și continuarea activității societății, creditând el însuși 

societatea debitoare. 

Cu privire la documentele contabile ale societății, pârâtul a arătat că a predat toate documentele deținute și a anexat 

chiar din momentul formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenței, lista conturilor societății și lista bunurilor 

debitoarei. 

Mai mult, pârâtul a precizat că societatea debitoare deținea o poliță de asigurare la societatea Omniasig Vienna 

Insurance Group SA, în baza căreia au fost achitate peste 50 de dosare de dauna deschise de o parte dintre creditorii 

înscriși la masa credala, sumele constituind pasivul societății, fiind astfel diminuate semnificativ. 

Lichidatorul judiciar a depus la dosar note scrise. 

Analizând actele şi lucrarile dosarului instanta reține urmatoarele: 

Conform art.169 din Legea nr.85/2014, în cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. 

(1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea 

administratorului / lichidatorului judiciar sau, daca administratorul / lichidatorul judiciar nu a indicat persoanele 

culpabile de starea de insolvenţă si/sau a hotărât ca nu este cazul sa introducă acţiunea prevăzuta de alin. (1), la cererea 

preşedintelui comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, daca nu s-a constituit comitetul 

creditorilor, la cererea unui creditor desemnat de adunarea creditorilor sau la cererea creditorului care deţine mai mult 
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de jumătate din valoarea creanţelor înscrise la masa credală, judecătorului-sindic poate dispune ca o parte a pasivului 

debitorului ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din 

cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre 

următoarele fapte: 

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 

b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activitatea care ducea, în mod vădit, persoana juridica la încetarea de 

plaţi; 

d) au ţinut o contabilitate fictiva, au făcut sa dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 

conformitate cu legea; 

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; 

f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi; 

g) în luna precedenta încetării plaţilor, au plătit sau au dispus sa se plătească cu preferinţa unui creditor, în dauna 

celorlalţi creditori. 

Răspunderea reglementata de art.169 din Legea nr.85/202014 nu este o extindere a procedurii falimentului asupra 

membrilor organelor de conducere, ci una personala, care intervine numai atunci când, prin săvârşirea vreunei fapte din 

cele enumerate de textul de lege, aceştia au contribuit la ajungerea societarii debitoare în stare de insolvenţă. 

Natura juridica a răspunderii reglementate de procedura insolvenţei este aceea a unei răspunderi speciale, care 

împrumută cele mai multe din caracteristicile răspunderii delictuale. 

Pentru a putea fi angajata răspunderea membrilor organelor de conducere trebuie îndeplinite cumulativ condiţiile 

generale ale răspunderii civile delictuale: fapta ilicita, prejudiciul, legătura de cauzalitate şi culpa. 

Însă, pe lângă condiţiile generale, art.169 prevede şi condiţii speciale pentru angajarea acestei forme de răspundere: 

persoanele care au săvârşit faptele ilicite trebuie să fie membrii organelor de conducere sau de supraveghere din cadrul 

societăţii, iar faptele enumerate în dispoziţiile art.169 trebuie să fi contribuit la ajungerea debitorului în stare de 

insolvenţă. 

Totodată, nu sunt suficiente simple afirmaţii pentru a opera angajarea răspunderii patrimoniale, deoarece parţilor le 

revine, potrivit art.1169 C.civ., sarcina de a-si dovedi susţinerile, invocarea prevederilor art.169 din Legea nr.85/2014 

nefiind de natura sa atragă în mod automat răspunderea membrilor organelor de conducere căci legiuitorul nu a înțeles 

sa instituie o prezumţie legala de vinovăţie şi de răspundere în sarcina acestora, ci a prevăzut doar posibilitatea atragerii 

acestei răspunderi, dar după administrarea de dovezi care să conducă la concluzia că, prin faptele enumerate de lege, s-a 

contribuit la ajungerea societăţii în stare de insolvenţă. 

În speța, reclamantul a precizat că pârâții și-au continuat activitatea în mod fraudulos, vânzând pachete turistice către 

clienți, însă fără a furniza și serviciile turistice plătite, lipsind justificarea utilizării sumelor și a plăților făcute potrivit 

mențiunilor din extrasele de cont, folosindu-se astfel de fondurile societății. 

Conform întâmpinării depuse în cauza, pârâtul DINU ANDREI GEANI arata că în realitate sumele despre care 

reclamantul arata că ar fi fost însușite, au fost trecute în parte din casieria societății în contul bancar al acesteia, în 

scopul efectuării de plați către furnizori, iar restul sumelor au fost folosite pentru a returna parțial sumele de bani 

încasate de societatea Funtrip de la diverși clienți, existând în acest sens extrasele de cont din perioada respectiva. 

Astfel, sumele existente în contul societății au fost folosite în interesul societății, extrasele de cont aferente lunii 

ianuarie 2017 arătând că a fost restituita unor clienți contravaloarea pachetelor turistice încasate motivat de faptul că 

excursiile nu mai puteau fi realizate. 

Reține instanța că în modalitatea menționata, pârâtul a încercat redresarea activității societății, existând în plus dovezi 

privind creditarea societății chiar de către pârât, acesta fiind înscris în tabel cu suma pe care a împrumutat-o debitoarei, 

respectiv 23.900 lei. 

Astfel,nu este dovedita susținerea făcuta de reclamant privind utilizarea de către pârât a fondurilor societății sau 

acționarea sub acoperirea persoanei juridice, nefiind incidente dispozițiile art.169 lit. a și b din legea 85/2014. 

Cu privire la dispozițiile art.169 lit. d din legea insolvenței, reținem că nici acestea nu își găsesc aplicabilitatea în cauza, 

pârâtul Dinu Andrei Giani arătând că a depus către primul lichidator judiciar desemnat în procedura toate documentele 

contabile și de asemenea, la momentul deschiderii procedurii a anexat lista conturilor societății Funtrip SRL, precum și 

lista bunurilor debitoarei, în documentele menționate regăsindu-se operațiunile contabile efectuate. 

Nu este dovedita, ca atare, săvârșirea de catre pârâti a faptei ilicite privind netinerea contabilitatii în conformitate cu 

dispozitiile legale și faptul că acestia ar fi detinut documente pe care nu le-au predat. 

Pentru aceste motive, instanta va respinge cererea de atragere a raspunderii patrimoniale. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 

Respinge cererea de atragere a răspunderii patrimoniale formulată de reclamantul SP SUMA INSOLVENCY IPURL - 

sector 3, Bucureşti, str. Emil Botta, nr. 4, bl. M104, ap. 5 în contradictoriu cu pârâţii DINU ANDREI-GIANI - sector 3, 

Bucureşti, str. Panait Cerna, nr. 8, bl. M58, sc. 3, et. 6, ap. 74 şi BRATU GHEORGHITA - sector 2, Bucureşti, str. Petre 

Antonescu, nr. 13, bl. 12, sc. A, et. 8, ap. 51. 

Cu apel în 7 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.09.2018 

Preşedinte,                  Grefier, 

Moncea Mariana                                                                                                                                Frînculescu Alexandru 
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