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Judecătorul Sindic 

În speţă, judecătorul sindic este investit în paralel cu soluţionarea a două proceduri privind pe debitoarea S.C. Chemgas 

Holding Corporation S.R.L., cu sediul în Slobozia, Şoseaua Călăraşi, km.4, judeţul Ialomiţa, înmatriculată la O.R.C. 

Ialomiţa sub nr.J21/21/2009, având CUI 24978785. Prima procedură, finalizată prin Hotărârea adunării creditorilor din 

08.01.2020, prin care planul de reorganizare depus de debitoare a fost aprobat de 3 din cele 4 categorii de creanţe 

(salarială, bugetară şi chirografară), fiind respins de categoria creanţelor garantate, vizează confirmarea planului de 

reorganizare şi procedura iniţiată la 10 decembrie 2019 de creditorul garantat D.G.R.F.P. Ploieşti- în reprezentarea 

A.J.F.P. Ialomiţa, care în baza art.75 alin.4 din Legea nr.85/2014, raportat la art.143 alin.2 şi 3 a solicitat deschiderea 

procedurii de faliment pentru o creanţă curentă neachitată, la acea dată, de 12.071.176lei, recunoscută de 

administratorul judiciar. 

În ceea ce priveşte prima procedură, al cărei punct final ar fi confirmarea planului de reorganizare depus de debitoarea 

S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L, judecătorul sindic reţine îndeplinirea condiţiilor de procedură privind 

propunerea şi votarea planului de reorganizare, aşa cum sunt prevăzute de art.132, 136-139 din Legea nr.85/2014, 

planul fiind votat de 3 din cele 4 categorii de creditori în Adunarea creditorilor din 08.01.2020. Cu privire la viabilitatea 

planului de reorganizare şi posibilitatea de realizare a acestuia, în condiţiile aer.139 din Legea nr.85/2014, judecătorul 

sindic a solicitat părerea unui specialist privind posibilitatea de realizare a planului, în persoana expertului tehnic din 

cadrul Biroului de expertize tehnice de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Teodorescu Daniela, expert în specialitatea 

chimie şi ingineria substanţelor organice, chimie, petrochimie, cauciuc, mase plastice şi carbochimie.  

Concluziile specialistului sunt în sensul că societatea îşi poate continua activitatea, măsura propusă fiind una viabilă 

pentru societate, cu atenţionarea că se află la limita de risc, indicatorii economico-financiari fiind minimi. În ceea ce 

priveşte creanţele curente, elementul de legătură al celor două proceduri (de confirmare a planului şi de trecere la 

faliment urmare neplăţii datoriilor curente), judecătorul sindic reţine că în planul de reorganizare se menţionează la un 

total al masei credale de 344.290401,16lei, valoarea datoriilor acumulate în perioada de observaţie este de 

158.283.513lei, din care creditoarea care a solicitat trecerea la procedura de faliment deţine o creanţă neachitată de 

19.078.010lei. Cu privire la aceste datorii în planul de reorganizare se prevede că vor fi achitate în conformitate cu 

documentele din care provin, la scadenţă, sau în mod eşalonat, conform convenţiilor încheiate, odată cu plata creanţelor 

înscrise în tabloul de creanţe. Însă pentru multe datorii, printre care şi cele ale creditoarei D.G.R.F.P.Ploieşti care 

solicită trecerea la faliment, data scadentă a trecut, ele sunt recunoscute de administratorul judiciar şi nu există convenţii 

de eşalonare. Ca atare, prevederile din planul de reorganizare privind plata datoriilor curente rămân evazive şi generice, 

în condiţiile în care conform art.133
* 

din Legea nr.85/2014 planul de reorganizare ”va menţiona” (s.n.) modalitatea de 

achitare a creanţelor curente.  

Cu privire la procedura declarată de creditorul garantat D.G.R.F.P. Ploieşti- A.J.F.P. Ialomiţa, de trecere la procedura 

falimentului pentru neplata datoriilor curente recunoscute de administratorul judiciar, scadente, certe, lichide şi exigibile 

în cuantum de 12.071.176lei la data cererii(10 decembrie 2019), judecătorul sindic reţine următoarele: Conform art.75 

alin.4 din Legea nr.85/2014 „Titularul unei creanţe curente, certe, lichide şi exigibile ce a fost recunoscută de către 

administratorul judiciar ori cu privire la care acesta a omis să se pronunţe în termen de 10 zile de la depunerea cererii de 

plată sau recunoscută de judecătorul-sindic potrivit alin. (3), în cazul în care cuantumul creanţei depăşeşte valoarea-

prag, poate solicita pe parcursul duratei perioadei de observaţie deschiderea procedurii de faliment al debitorului dacă 

aceste creanţe nu sunt achitate în termen de 60 de zile de la data luării măsurii administratorului judiciar de admitere sau 

omitere a pronunţării asupra cererii de plată ori a hotărârii instanţei de judecată.”. Astfel, ca element de noutate faţă de 

vechea lege a insolvenţei, titularul unei creanţe curente al cărei cuantum depăşeşte valoarea-prag are posibilitatea de a 

solicita, prin mecanismele reglementate de art.75 alin. 3 şi 4, art.77 alin.2 şi art.143 alin.3 din Legea nr.85/2014, în 

perioada de observaţie, recunoaşterea creanţei şi, ulterior, deschiderea procedurii de faliment a debitorului, în caz de 

întârziere la plată pentru mai mult de 60 de zile, respectiv 90 de zile de la scadenţă, în cazul creanţelor furnizorilor de 

utilităţi. Judecătorul sindic va putea respinge cererea de trecere la faliment doar în trei ipoteze: creanţa curentă nu este 

datorată, este achitată sau debitorul a încheiat o înţelegere de plată cu creditorul curent. Titularii creanţelor curente sunt 

în acord cu prevederile art.5 pct.21, creditori curenţi,, adică acei creditori ce deţin creanţe certe, lichide şi exigibile, 

născute în timpul procedurii de insolvenţă şi care au dreptul de a li se achita cu prioritate creanţa, integral şi imediat, 

conform documentelor din care rezultă. Prin urmare, titularii acestui tip de creanţe au prioritate la plată şi nu intră în 

concurs cu creditorii îndreptăţiţi să participe la procedură (titularii creanţelor anterioare deschiderii procedurii contra 

debitorilor, înscrişi în tabelele de creanţe), art.102 alin.6 din Legea nr.85/2014, preluând principiul plăţii imediate ţi 

integrale consacrat de art.64 alin.6 vechea lege a insolvenţei nr.85/2006.  

Dacă creanţele născute anterior deschiderii procedurii nu pot fi achitate decât în baza graficului de plată cuprins în 

planul de reorganizare, cheltuielile curente, născute în perioada de observaţie, trebuie achitate de îndată ce devin 

exigibile, întrucât, aşa cum s-a arătat, acestea se achită cu prioritate faţă de creanţele din tabelul definitiv, potrivit 

documentelor din care rezultă. Creditorii titulari ai creanţelor curente (cu excepţia cazului în care au şi calitate de 

creditori ai unei creanţe anterioare deschiderii procedurii) nu fac parte din adunarea creditorilor şi nici din comitetul 

creditorilor, nu participă la adunările sau comitetele creditorilor şi nu votează planul de reorganizare, deci nu au la 

îndemână mijloace efective şi eficiente de recuperare a creanţelor în cadrul procedurii de insolvenţă, ceea ce constituie 

o justificare în plus pentru protecţia specifică acordată de legiuitor. În aceste condiţii, cerinţa ca planul de reorganizare 

să menţioneze modalitatea de achitare a creanţelor curente, înscrisă de legiuitor în art.133 alin.4 lit.e din Legea 

nr.85/2014, nu este susceptibilă de o interpretare extensivă, în sensul posibilităţii de eşalonare a plăţii creanţelor curente 
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prin programul de plată al creanţelor curente cuprins în planul de reorganizare, prin modificarea termenelor de scadenţă 

ale acestora, în absenţa acordului creditorilor curenţi.(Decizia Î.C.C.J. nr.5/14.01.2019 pentru pronunţarea unei hotărâri 

prealabile cu privire la dezlegarea unei probleme de drept- M. Of.27.03.2019). Prin urmare, în absenţa acordului 

creditorilor curenţi, a unor convenţii de plată încheiată între părţile contractante, singura eşalonare posibilă a plăţii 

creanţelor curente este aceea decurgând din data exigibilităţii fiecăreia, planul de reorganizare fiind necesar a indica 

fluxul de numerar previzionat, respectiv sursele de plată ce pot asigura acoperirea creanţelor curente. În acest sens, 

art.140 alin.3, teza I din Legea nr.85/2014 stabileşte:” Sumele provenite din activitatea curentă a debitorului sau din 

valorificarea activelor negrevate de cauze de preferinţă vor fi prevăzute a se distribui pro rata pentru fiecare creanţă 

prevăzută a se achita în timpul reorganizării, după deducerea sumelor prevăzute ca fiind necesare plăţii creanţelor 

curente exigibile şi a celor necesare asigurării capitalului de lucru, dacă este cazul.”. 

Aceasta este semnificaţia sintagmei cuprinse în art.133 alin.4 lit.e din Legea nr.85/2014, fiind dificil de conceput că 

legiuitorul ar fi optat pentru salvarea afacerii debitorului cu riscul insolvenţei creditorilor titulari ai unor creanţe curente, 

cu atât mai mult prin neplata datoriilor fiscale curente.  

În consecinţă, cererea creditorului garantat de trecere la procedura falimentului apare ca fiind justificată şi în consonanţă  

cu dispoziţiile legale prevăzute de art.75 alin.4 din Legea nr.85/2014, urmează ca raportat la art.133 alin.2 şi 3 din 

Legea nr.85/2014, cu aplicarea art.145 alin.1 lit.B, să se dispună intrarea în procedura falimentului a debitoarei S.C. 

Chemgas Holding Corporation S.R.L. În baza art.145 alin.2 din Legea nr.85/2014, va dispune dizolvarea S.C. Chemgas 

Holding Corporation S.R.L. În baza art.145 alin.2 lit.a din Legea nr.85/2014, va ridica dreptul de administrare a 

debitoarei S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L. În baza art.145 alin.2 lit.b din Legea nr.85/2014 va desemna ca 

lichidator provizoriu pe Expert Insolvenţă SPRL, cu o retribuţie de 5.000lei lunar, cu aplicarea în mod corespunzător a 

prevederilor art.57, 59-62 şi 140 alin.6 din Legea nr.85/2014. Va stabili termenul prevăzut la art.145 alin.2 lit.d din 

Legea nr.85/2014 până la 03.04.2020. Va pune în vedere administratorului special şi administratorului judiciar 

îndeplinirea obligaţiilor prev. la art.145 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2014. Va dispune notificarea deschiderii procedurii 

de faliment debitorului, creditorilor, O.R.C. de pe lângă Tribunalul Ialomiţa pentru efectuarea menţiunilor şi publicarea 

în B.P.I. şi va fixa următoarele termene: termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzute la 

art.146 alin.3 din Legea nr.85/2014 la 23.04.2020; termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, aprobarea şi 

comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 22.05.2020; termen de depunere la tribunal a contestaţiilor la creanţe 

în termen de 7 zile de la publicarea în B.P.I. a tabelului suplimentar; termen de întocmire a tabelului definitiv consolidat 

la 18.06.2020. Va dispune lichidatorului judiciar efectuarea măsurilor premergătoare lichidării în condiţiile art.151-153 

din Legea nr.85/2014 şi va stabili termen de control la 29.05.2020. Ca atare, în mod corelativ, planul de reorganizare nu 

poate fi confirmat, cu atât mai mult cu cât nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.133 alin.4 lit.e din Legea 

nr.85/2014, în sensul menţionării în concret a modalităţii de achitare a creanţelor curente, care, la data propunerii 

planului, atingeau aproape jumătate din cuantumul creanţelor înscrise în plan. Ulterior depunerii cererii de faliment, 

creditoarea D.G.R.F.P. Ploieşti – prin A.J.F.P. Ialomiţa a mai depus două cereri de plată a unor creanţe curente, în suma 

de 9.623.235lei – la 20.02.2020 şi 1.521.545lei – la 04.03.2020, iar debitoarea a recunoscut la dezbaterea prezentei 

cereri neachitarea nici unei creanţe fiscale în perioada de observaţie, începând cu 07.06.2017 la zi. În consecinţă, va 

respinge cererea de confirmare a planului de reorganizare depus de debitoarea S.C. Chemgas Holding Corporation SRL. 

Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte : 
Respinge cererea de confirmare a planului de reorganizare depus de debitoarea S.C. Chemgas Holding Corporation 

S.R.L., cu sediul în Slobozia, Şoseaua Călăraşi, km.4, judeţul Ialomiţa, înmatriculată la O.R.C. Ialomiţa sub 

nr.J21/21/2009, având CUI 24978785. Admite cererea creditorului Direcţia Generală Regională A Finanţelor Publice 

Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeteană A Finanţelor Publice Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, B-dul Matei 

Basarab, nr.14, judeţul Ialomiţa. În baza art.75 alin.4 raportat la art.133 alin.2 şi 3 din Legea nr.85/2014, cu aplicarea 

art.145 alin.1 lit.B, dispune intrarea în procedura falimentului a debitoarei S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L. În 

baza art.145 alin.2 din Legea nr.85/2014, dispune dizolvarea S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L. În baza art.145 

alin.2 lit.a din Legea nr.85/2014, ridică dreptul de administrare a debitoarei S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L. 

În baza art.145 alin.2 lit.b din Legea nr.85/2014 desemnează ca lichidator provizoriu pe Expert Insolvenţă SPRL, cu 

sediul în municipiul Deva, bd Iuliu Maniu, nr.2, et.1, judeţul Hunedoara, cu o retribuţie de 5.000lei lunar, cu aplicarea 

în mod corespunzător a prevederilor art.57, 59-62 şi 140 alin.6 din Legea nr.85/2014. Stabileşte termenul prevăzut la 

art.145 alin.2 lit.d din Legea nr.85/2014 până la 3.04.2020. Pune în vedere administratorului special şi administratorului 

judiciar îndeplinirea obligaţiilor prev. la art.145 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2014. Dispune notificarea deschiderii 

procedurii de faliment debitorului, creditorilor, O.R.C. de pe lângă Tribunalul Ialomiţa pentru efectuarea menţiunilor şi 

publicarea în B.P.I. Fixează termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzute la art.146 alin.3 

din Legea nr.85/2014 la 23.04.2020. Fixează termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, aprobarea şi 

comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 22.05.2020. Fixează termen de depunere la tribunal a contestaţiilor la 

creanţe în termen de 7 zile de la publicarea în B.P.I. a tabelului suplimentar. Fixează termen de întocmire a tabelului 

definitiv consolidat la 18.06.2020. Dispune lichidatorului judiciar efectuarea măsurilor premergătoare lichidării în 

condiţiile art.151-153 din Legea nr.85/2014. Stabileşte termen de control la 29.05.2020. Cu apel în termen de 7 zile de 

la comunicare, prin publicare în B.P.I. Pronunţată în şedinţa publică din data de 13.03.2020. 

Judecător Sindic,                 Grefier, 

Toma Ion                   Tănase Emilia 
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