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In anul 2019 activitatea Instantei Locale de Disciplina s-a desfasurat sub auspiciile 

dispoziţiilor art. 663 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în 

insolvenţă, art. 61 si urm. din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

practician în insolvență si in conformitate cu Regulamentul privind procedura disciplinara 

anexa la Statut. 

Instanta Locala de Disciplina Bucuresti este compusa din 7 membri titulari care, 

pentru solutionarea cu celeritate a cauzelor cu care au fost sesizati, s-au organizat in 

2 completuri de judecata.  

In cursul anului 2019 Instanta Locala de Disciplina s-a intrunit de cel putin doua ori 

pe luna pentru cercetarea si solutionarea cauzelor inregistrate pe rolul sau.  

I.L.D. Bucuresti analizeaza si solutioneaza in prima instanta plangerile disciplinare 

formulate impotriva practicienilor in insolventa care isi desfasoara activitatea pe raza 

tribunalelor apartinand Curtii de Apel Bucuresti, judetele arondate fiind Bucuresti, 

Ilfov, Ialomita, Calarasi, Teleorman si Giurgiu. 

In perioada raportata, Instanta Locala de Disciplina a fost investita cu solutionarea 

unui numar de 44 de noi sesizari, fata de 24 inregistrate in anul 2018 si 25 inregistrate 

in anul 2017. Numarul mare de noi sesizari este generat de faptul ca, in acelasi dosar 

de insolventa, mai multi participanti la aceeasi procedura inteleg sa formuleze in 

mod individual sesizari catre instanta de disciplina. 

Rezumand activitatea Instantei Locala de Disciplina pe anul 2019, concluzionam 

urmatoarele: 
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 Dosare înregistrate în 2017 și soluționate în 2019 – 1 dosar  

Solutii pronuntate: 

 Suspendare cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului la instanta de 

drept comun – 1 dosar  

 

 Dosare înregistrate în 2018 și soluționate în 2019 – 15 dosare 

Solutii pronuntate: 

 Respingerea plângerii ca neîntemeiată – 5 dosare  

 ILD solicita ISD strămutarea cauzei – 1 dosar  

 Admiterea plângerilor formulate si suspendarea din profesie pe o perioada de 

6 luni – 2 dosare 

 La cererea paratei, ISD dispune strămutarea dosarului – 2 dosare  

 Anularea plângerilor – 2 dosare 

 Admiterea plângerii si excluderea din profesie – 1 dosar 

 Respingerea cererii ca fiind formulată împotriva unei persoane care nu are 

calitatea de practician în insolvență – 1 dosar 

 Respingerea plangerii ca urmare a renunțarii la judecată – 1 dosar  

 

 Dosare înregistrate în 2019 și soluționate în 2019 – 24 dosare 

Solutii pronuntate: 

 Respingerea plângerii ca neîntemeiată – 5 dosare 

 Respingerea plangerii ca urmare a renunțarii la judecată – 7 dosare 

 Admiterea plângerilor formulate si suspendarea din profesie pe o perioada de 

3 luni – 2 dosare 

 Anularea plângerilor – 1 dosar 

 Înaintarea dosarului spre competenta soluționare catre CNC UNPIR – 1 dosar 

 Cauze conexate la alte dosare aflate pe rol – 8 dosare  



Prin urmare, in anul 2019 constatam ca au fost solutionate 24 plangeri dintre cele 

inregistrate in cursul anului 2019, la care se adauga solutionarea unui numar de 15 

plangeri inregistrate in cursul anului 2018 si un dosar din anul 2017.   

Hotararile Instantei Locale de Disciplina sunt definitive si executorii, Instanta 

Superioara de Disciplina putand, insa, dispune suspendarea hotararii, pana la 

judecare. Mentionam ca o parte din solutiile ILD au fost contestate in fata ISD.   

Instanta de Disciplina recomanda practicienilor insusirea temeinica a prevederilor 

legale si acuratete in desfasurarea tuturor actelor procedurale, o buna comunicare cu 

participantii la procedura prin publicarea actelor procedurale in BPI, transmiterea in 

timp util catre creditori a materialelor informative pentru adunarile de creditori, 

comunicarea cu celeritate a informatiilor necesare sau afisarea pe site-ul propriu a 

acestora. Opinam ca prin depunerea unor eforturi sporite in acest sens, nu vor mai fi 

generate suspiciuni cu privire la incalcari ale principiilor fundamentale care 

guverneaza desfasurarea profesiei si implicit la sesizari ale instantelor de disciplina.  

Epidemia de COVID-19 reprezintă un test fără precedent pentru economia 

românească, in care peste 90% dintre firme sunt IMM-uri, cu o putere financiară 

scazuta și un know-how economic destul de limitat, iar existența unei strategii de risc 

este întalnita doar la firmele mari, în special la multinaționale. Intr-un astfel de 

climat, va creste rolul practicienilor in insolventa, ca manageri de criza cu o 

indelungata experienta, astfel incat membrii acestei profesii va trebui sa isi adapteze 

eficient si rapid modalitatea de lucru si de comunicare on-line. 

Nu in ultimul rand, Instanta de Disciplina multumeste Consiliului de conducere al 

filialei Bucuresti si personalului auxiliar din cadrul secretariatului care a depus 

diligente la nivel logistic pentru a asigura secretariatul sedintelor si indeplinirea 

tuturor actelor de procedura (citarea partilor, afisarea citatiilor la usa Instantei, 

comunicarea sesizarilor si/sau a inscrisurilor catre parti etc.). 
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