I. Comisii de lucru permanente:

1. Comisia juridică și de lege ferenda (constituită în cadrul C.N.C.)
Componenţă:
Stan Tîrnoveanu, președinte, Vasile Dorel Nicorici, Nelu Radu Pop, Carmen Popa și Oana
Luminiţa Velican, membri.

-

-

Atribuţii:
Organizarea, stabilirea şi menţinerea cadrului reglementar necesar dezvoltării activităţii
practicienilor în insolvenţă;
Organizarea adoptării de regulamente şi instrucţiuni privind activitatea şi conduita etică a
practicienilor în insolvenţă;
Emite fundamentările, la cerere, interpretările oficiale ale reglementărilor emise de UNPIR,
urmând ca acestea să fie aprobate de CNC;
Colaborează cu INPPI privind sprijinirea formării şi perfecţionării profesionale a practicienilor
în insolvenţă;
Organizează concilierile, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii UNPIR;
Face propuneri de modificare a OUG nr.86/2006 şi le transmite Ministerului Justiţiei sau altor
persoane ori instituţii care au drept de iniţiativă legislativă;
Reprezintă UNPIR în Parlament în baza mandatului dat de preşedinte, în lipsa preşedintelui
sau a mandatului dat de CNC, în faţa comisiilor de specialitate sau în plen, cu prilejul discutării
proiectelor de lege de modificare a OUG nr.86/2006, precum şi a legilor care reglementează
celelalte aspecte, inclusiv cele fiscale, ale desfăşurării activităţii; asigură apariţia şi difuzarea
organului de presă al UNPIR;
Gestionează plângerile împotriva membrilor care sunt de competenţa CNC;
Gestionează organizarea soluţionării contestaţiilor împotriva respingerii cererii de înscriere la
examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă şi, respectiv, în Tabloul UNPIR;
Elaborează propuneri de norme pe baza cărora se desfăşoară adunările generale ale filialelor şi
se fac nominalizările pentru organele de conducere ale Uniunii, normele pentru organizarea
Congresului UNPIR.

2. Comisia economică (constituită în cadrul C.N.C.)
Componenţă:
Niculae Bălan, președinte, Magdalena Alexandru, Ignaţie Todor-Soo și Daniela Marioara
Zăpodeanu, membri.

-

-

Atribuţii:
Asigură controlarea şi supravegherea activităţii practicienilor în insolvenţă;
Urmăreşte colaborarea cu asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate;
Cooperează, prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI), cu autorităţile
competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic
European, în cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010;
organizează activităţi sociale şi culturale pentru membrii UNPIR şi le acordă acestora asistenţă,
inclusiv financiară, în caz de nevoie;

-

-

-

-

Propune comisii care verifică, prin membrii săi sau prin alţi membri ai UNPIR, delegaţi în acest
scop, activitatea profesională; nu vor putea face obiectul verificării aspectele legate de onorariu;
Propune spre aprobare distribuirea sumelor din fondul de lichidare către filialele UNPIR, pe
baza criteriilor stabilite prin Statut;
Organizează supravegherea execuţiei bugetului pe anul anterior şi proiectul privind bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul următor, precum şi situaţiile financiare anuale ale Uniunii certificate
de Comisia centrală de cenzori;
Propune, elaborează documentaţii privind nivelul taxelor, cotizaţiilor, precum şi plafoanele
minime de asigurare profesională;
Elaborează tarifele şi standardele de cost pentru cheltuielile de procedură ce se plătesc din
fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
Elaborează limitele de salarizare pentru personalul Uniunii potrivit structurii organizatorice;
Stabileşte nivelul diurnei pentru deplasările în interesul Uniunii şi modul de decontare a
cheltuielilor aferente;
Desemnează şi stabileşte nivelul onorariilor colaboratorilor externi;
Elaborează, în funcţie de forma de exercitare a profesiei, propuneri privind limitele minime ale
valorilor poliţelor de asigurare profesională;
Elaborează propuneri privind cuantumul cotizaţiei anuale, contribuţia pe tranşe de venit pentru
venitul brut realizat în anul anterior, nivelul taxei de participare la examenul de acces în profesie
şi la cel pentru dobândirea calităţii de practician definitiv, cuantumul taxei de înscriere în
Tabloul UNPIR şi în Registrul formelor de organizare, precum şi taxele percepute pentru
operaţiuni legate de Registrul formelor de organizare;
Întocmeşte procedura privind decontarea cheltuielilor de deplasare.

3. Comisia pentru probleme de comunicare (constituită în cadrul C.N.C.)
Componenţă: Florin Dragomir, președinte, Ioan Biriş, Emil Ionel Gros și Vasile Urs, membri.

-

-

-

Atribuţii:
Propune strategia de comunicare şi canalele de comunicare cu membrii Uniunii, şi respectiv
comunicarea cu mass-media;
Organizare colaborare cu instituţii publice, respectiv cu autorităţile publice centrale şi locale, cu
Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al autorităţii judecătoreşti, cu Parlamentul,
având dreptul la consultarea prealabilă din partea acestora în chestiuni cu incidenţă asupra
activităţii practicienilor în insolvenţă, putând încheia în acest scop protocoale de colaborare;
Organizare promovare încredere în procedurile de insolvenţă şi în activitatea practicienilor în
insolvenţă;
Asigură transparenţa şi informarea asupra pieţei procedurilor de insolvenţă prin pregătirea
unor informări adecvate şi reale pentru creşterea încrederii în procedură;
Asigură prin comunicare apărarea prestigiului şi independenţei profesionale ale membrilor
UNPIR în raporturile cu autorităţile publice, organismele specializate, precum şi cu alte
persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
Coordonează editarea de publicaţii de specialitate.

4. Comisia pentru probleme organizatorice (constituită în cadrul C.N.C.)
Componenţă:
Anca Cristina Sîrbu, președinte, Mariana Bălescu, Virgil Frangu și Viorica Munteanu, membri.

-

-

-

-

Atribuţii:
Asigurarea concurenţei loiale între practicienii în insolvenţă şi combaterea practicilor neloiale,
abuzive şi anticoncurenţiale;
Organizarea evidenţei practicienilor în insolvenţă şi a societăţilor profesionale prin înscrierea
acestora în Tabloul UNPIR;
Urmărirea administrării fondului de lichidare constituit potrivit legii, în conformitate cu
prevederile Statutului. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de
lichidare, atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare
constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 şi art.39 din Legea nr.85/2014, cu modificările şi
completările ulterioare;
Organizarea în mod unitar, la nivel naţional, a examenelor de dobândire a calităţii de practician
în insolvenţă şi examenelor de definitivare în profesie;
Întocmirea documentării profesionale şi asigurarea consultării şi informării curente a membrilor
UNPIR; organizării de întâlniri profesionale, seminarii, simpozioane pentru toţi membrii
UNPIR, în special pentru cei recent intraţi în corpul profesional; organizării, la cerere, a
cursurilor de pregătire pentru candidaţi la intrarea în UNPIR;
Respectării de către membrii UNPIR a prevederilor ordonanţei de urgenţă privind organizarea
profesiei şi ale Statutului, a eticii şi demnităţii profesionale, a drepturilor persoanelor fizice şi
juridice;
Relaţia cu filialele UNPIR şi urmărirea funcţionării acestora;
Organizării alegerilor pentru organele de conducere ale Uniunii şi filialelor;
Avizează solicitările privind dorinţa de participare la diverse evenimente organizate pe plan
local.

5. Comisia de verificare a sesizărilor privind Fondul de lichidare şi a corectitudinii virării
procentului de 2% (aflată în subordinea C.N.C., conform art.119 alin.(14) din Statut (r3) şi sub
coordonarea Comisiei pentru probleme organizatorice)
Componenţă: Viorica Munteanu, preşedinte, Ignație Todor-Soo şi Vasile Urs, membri.

-

Atribuţii:
verificarea corectitudinii virării procentului de 2% colectat conform art. 39 alin. (7) lit.b) din
Legea nr. 85/2014 și virat conform art. 119 din Statut (r3);
verificarea sesizărilor privind gestiunea Fondului de lichidare;
de control.

