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Tribunalul Ilfov 
Secția Civilă 
Dosar nr.92/122/2012 
 

Domnule Președinte, 

 
 
Subscrisa BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. (numita in continuare 
“Clientul”), cu  sediul in Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, 
cladirea A, etajul 6, sector 6, București, cod de înregistrare în scopuri TVA 
RO 361757, numar de inregistrare la Registrul Comertului nr. J40/90/1991,  
prin Sef Departament – Florinela Vasilescu și prin Supervizor – Valentin 
Vidrighin, și convenţional prin SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston 
Petersen, cu sediul profesional în Municipiul București, Strada 
Barbu Văcărescu, nr. 201, Clădirea Globalworth Tower, etajul 18 
(recepție), Sectorul 2, unde solicităm comunicarea tuturor actelor de 
procedură care urmează a se realiza în prezenta cauză, în temeiul 
dispozițiilor art. 84 coroborat cu art. 158 și 162 din Codul de procedură civilă 
("C.proc.civ."), persoanele împuternicite să primească corespondența 
fiind avocații enumeraţi în împuternicirea avocațială, iar, în temeiul 
prevederilor art. 148 alin. (1) teza a doua C.proc.civ., indicăm adresele de 
poștă electronică (Emil.Bivolaru@nndkp.ro și Oana.Partenie@nndkp.ro) și 
numărul de fax (021 201 12 10) unde pot fi comunicate actele de procedură, 
în calitate de președinte al comitetului creditorilor , 

în contradictoriu cu 

 Debitoarea Romstrade SRL-în insolvență, cu sediul social în 
comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. 
J52/423/1994, având cod unic de înregistrare fiscală  RO 6141165, 
reprezentată prin Administrator judiciar consorțiul format din 
MAESTRO SPRL Filiala București, cu sediul în Str. Petofi Șandor 
nr. 4, parter, sector 1 București, Tel. | Fax: 004 0314328503 | 004 
0213224228, E-mail: office@smda-insolvency.ro, anca.sirbu@smda-
insolvency.ro și DASCĂL INSOLVENCY SPRL, cu sediul în str. 
Lucian Blaga nr. 4, et. 8, sector 3 București, Tel. | Fax: 004 
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0314056493 | 004 0213265430, E-mail: insolventa@acdascal.ro | avdascal@acdascal.ro; 

formulează prezenta 

CONTESTAȚIE 

Împotriva Horărârii Comitetului Creditorilor debitoarei Romstrade SRL din data de 
9.02.2021 publicată în BPI nr. 2568/11.02.2021, solicitându-vă: 

- Anularea Hotărârii Comitetului Creditorilor fiind adoptată cu nelegala 
constituire a Comitetului; 

- Obligarea Administratorului Judiciar să convoace Adunarea Creditorilor în 
vederea legalei desemnări a membrilor Comitetului Creditorilor  

pentru următoarele 

MOTIVE 

 

 

1 ASPECTE PREALABILE 

 

(1) Comitetul Creditorilor a fost desemnat prin Hotărârea Adunării Creditorilor, unul 
dintre membrii desemnați fiind creditoarea Raiffeisen Bank SA, care a cesionat 
creanța sa către B2Kapital Portofolio Management SRL, care la rândul său a cesionat 
către Beton Stone Agregate SRL. 

(2) Comitetul Creditorilor a fost convocat pentru data de 09.02.2021, în convocator fiind 
menționată creditoarea B2Kapital Portofolio Management SRL. Ulterior, printr-o 
erată transmisă de lichidatorul judiciar, creditoarea B2Kapital Portofolio 
Management SRL a fost înlocuită cu Beton Stone Agregate SRL, urmare a cesiunii 
de creanță intervenite între aceste două societăți. 

(3) Comitetul Creditorilor din data de 9.02.2021 a fost nelegal constituit, creditoarea 
Beton Stone Agregate SRL nefiind desemnată de către Adunarea Creditorilor ca 
membru în Comitet, această calitate nefiind transmisibilă odată cu creanța, pe calea 
cesiunii, după cum vom demonstra în cele ce urmează. 

2 Nelegalitatea constituirii COMITETULUI CREDITORILOR atrage nulitatea 
hotărârii adoptate 

(4) Prin cesiunea de creanță intervenită între Raiffeisen Bank SA și B2Kapital Portofolio 
Management SRL și ulterior către Beton Stone Agregate SRL nu s-a și transmis 
calitatea creditoarei inițiale Raiffeisen Bank SA de membru în Comitetul 
Creditorilor, această calitate nefiind una intrinsecă creanței cesionate. 

(5) Potrivit depozițiilor Art. 1568 alin (1) din Codul civil: Transferul drepturilor  

(1)Cesiunea de creanţă transferă cesionarului: 
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a)toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanţa cedată; 

b)drepturile de garanţie și toate celelalte accesorii ale creanţei cedate. 

(6) Calitatea de membru în Comitetul Creditorilor se dobândește potrivit dispozițiilor 
art. 16 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 prin alegerea respectivului creditor de către 
Adunarea Creditorilor, această calitate de membru în Comitet nefiind o însușire a 
creanței și nici un drept în legătură cu creanța. 

ESENȚIAL 

(7) Contrar opiniei administratorului judiciar, calitatea de membru în Comitetul 
Creditorilor nu este un drept pe care unii creditori să îl aibă (cei aleși de Adunare) 
iar ceilalți să nu îl aibă, toți creditorii având drepturi egale, proporțional cu creanța 
fiecăruia. 

(8) Cesiunea creanței antrenează după sine pierderea calității respectivului creditor de 
membru în Comitetul Creditorilor, fiind vorba despre o calitate a creditorului 
dobândită prin alegere intuituu personae, iar nu despre o calitate a creanței. 

(9) Natura juridică a calității de membru în comitetul Creditorilor este aceea de 
executare a unui mandat intuituu personae, creditorul ales de Adunare fiind un real 
mandatar al Adunării pentru executarea atribuțiilor expres și limitativ prevăzute de 
art. 17 din Legea nr. 85/2006. 

(10) Nici în dreptul comun calitatea de mandatar nu se poate transmite fără acordul 
expres al mandantului (în cazul nostru Adunarea Creditorilor), mandatul fiind 
acordat intuituu personae. 

(11) Nefiind reglementată expres situația consecințelor cesiunii de creanță de către 
creditorii membri în Comitet, apreciem că pentru legala constituire a Comitetului 
este necesară aplicarea acelorași prevederi ca și pentru prima desemnare a 
Comitetului, respectiv dispozițiile art. 16 alin (1) și (4) din Legea nr. 85/2006. 

(12) Pentru a se putea lua o hotărâre valabilă, era necesară convocarea Adunării 
Creditorilor în vederea desemnării membrilor Comitetului, înlocuirea pur și simplu 
a unui creditor cu cesionarul său în cadrul Comitetului nefiind în conformitate cu 
Hotărârea Adunării Creditorilor de desemnare a membrilor Comitetului și nefiind 
prevăzută de lege o astfel de procedură. 

(13) În ciuda faptului că am învederat aceste aspecte administratorului judiciar prin 
votul exprimat de Subscrisa, solicitând prorogarea luării oricărei hotărâri până la 
convocarea Adunării Creditorilor, administratorul judiciar a decis, deși nu are 
competența potrivit legii, că a fost legal constituit Comitetul Creditorilor, cu 
argumentația că la cesiunea inițială de creanță dintre  Raiffeisen Bank SA și 
B2Kapital Portofolio Management SRL nu s-a convocat Adunarea Creditorilor 
pentru confirmarea sau infirmarea B2Kapital Portofolio Management SRL în 
calitate de membru în Comitet, ceea ce ar echivala, în opinia eronată a 
administratorului judiciar, cu validarea calității de membru al cesionarului 
membrului inițial din Comitet. 

(14) Nimic mai greșit! Nimeni nu poate transmite ceea ce el însuși nu are! B2Kapital 
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Portofolio Management SRL nu a avut calitatea legală de membru în Comitetul 
Creditorilor, al fel cum nici cesionara sa Beton Stone Agregate SRL nu are această 
calitate, convocarea sau nu a Adunării Creditorilor în scopul constatării nelegalei 
constituiri a Comitetului neavând nicio relevanță juridică. 

(15) Neatacarea unei Hotărâri nelegale nu o validează pe aceasta și nici nu justifică 
aplicarea aceluiași principiu în continuare, cum greșit susține administratorul 
judiciar. 

(16) În plus, având în vedere că toți creditorii au votat electronic, iar Subscrisa am expus 
un punct de vedere diferit față de toți ceilalți creditori, invocând nelegalitatea 
constituirii Comitetului, chestiune prealabilă luării oricărei hotărâri, apreciem că 
în mod nelegal administratorul judiciar nu a pus în discuția tuturor creditorilor 
membri în comitet punctul nostru de vedere, numai aceștia având dreptul de a 
decide asupra celor solicitate de noi, iar nu administratorul judiciar. 

(17) În plus, în mod cu totul tendențios administratorul judiciar a reținut în Hotărârea 
contestată că „Întrucât nu mai sunt alte solicitări sau mențiuni din partea membrilor 
comitetului Creditorilor, administratorul judiciar declară ședința comitetului 
Creditorilor închisă”. 

(18) Tocmai solicitarea Subscrisei privind constatarea nelegalei constituiri a 
Comitetului nu a fost pusa in discuția membrilor Comitetului care, reamintim, nu 
au fost prezenți fizic pentru a discuta, toate voturile fiind transmise electronic. 

(19) Nefiind legal constituit, Comitetul Creditorilor nu poate adopta nicio hotărâre, 
Hotărârea atacată în prezenta cauză fiind lovită de nulitate absolută. 

*** 

(20) În consecință, vă solicităm anularea Hotărârii Comitetului Creditorilor din data de 
09.02.2021 și obligarea administratorului judiciar să convoace Adunarea 
Creditorilor in vederea desemnării membrilor Comitetului Creditorilor care ulterior 
să poată decide în baza unui mandat legal.  

 

Temeiuri de drept: cele invocate în cuprinsul prezentei, precum și principiile în care își are 
sediul materia. 

Probe: înscrisuri 

Depunem atașat taxa de timbru 200 lei în original. 

    
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 
 
 
 
                        
Prin: NNDKP  - Avocat Oana Partenie 


