
 
 

 
Congresul U.N.P.I.R., 11 mai 2019, Palatul Ştirbey (Buftea),  

 
 

ORDINE DE ZI 
 
 

1. Informare de activitate pentru anul 2018; 
2. Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2018; 
3. Raportul Instanţei Superioare de Disciplină pentru anul 2018; 
4. Proiectul planurilor de activitate pentru intervalul 2019-2020; 
5. Ratificarea Hotărârilor ARP (privind aprobarea situaţiilor financiare pentru 

exerciţiul 2018, descărcarea de gestiune şi aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Uniunii pe anul 2019 precum şi stabilirea tarifelor si standardelor de 
cost pentru onorariile practicienilor in insolventa si cheltuielile de procedura 
decontate din fondul de lichidare). 

6. Propuneri de completare a Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de practician în insolvenţă (r5); 

7. Adoptarea unor hotărâri ale Congresului; 
8. Diverse. 
 

 
 



 

 
 
 
 
CONGRES, 11 mai 2019 

 
PLAN DE ACTIVITATE  

al Consiliului naţional de conducere pentru perioada 2019 - 2020 
 
1. Continuarea implicării proactive în modificarea legislației insolvenței pentru a optimiza 

activitatea practicienilor în insolvență; 
 

2. Implementarea portalului de informații și gestiune a dosarelor, instrument informatic 
cu trei secțiuni: tablou, dosare și statistici; prin care practicienii își vor putea gestiona 
dosarele iar UNPIR va putea emite date statistice privind dosarele de insolvență; 

 
3. Implementarea unei serii de colaborări cu personalități implicate în procesul de reformă 

economică și de aliniere la standardele Uniunii Europene;  
 

4. Amplificarea comunicării cu judecătorii-sindici, magistrații Curților de apel, 
reprezentanții Arhivelor Naționale, ai O.N.R.C, A.N.A.F., A.A.A.S și ai altor organe ale 
statului, implicați în procedura insolvenţei; 
 

5. Implementarea strategiei de comunicare, în baza obiectivelor stabilite de către CNC, 
având suportul misiunii și a valorilor profesiei.  
 

6. Organizarea de conferințe și difuzarea de materiale de presă pentru prezentarea 
Uniunii și a evenimentelor importante din activitatea practicienilor în insolvenţă; 
Sprijinirea activităţii I.N.P.P.I în organizarea stagiilor prevăzute de sistemul unitar de 
pregătire profesională continuă a membrilor Uniunii; 

 
7. Verificarea, prin intermediul Comisiei centrale de cenzori, a îndeplinirii obligației legale 

privind virarea la Fondul de lichidare a procentului de 2%;  
 

8. Colaborarea cu toate profesiile şi instituţiile implicate în implementarea legii insolvenţei 
persoanei fizice; 

 
9. Editarea publicației „PHOENIX - Revista de Insolvență”, cu o îmbunătățire constantă a 

formatului și conținutului; 
 

10. Extinderea colaborării cu organizația INSOL Europe, cu organizaţii şi asociaţii similare 
din ţările membre ale UE şi din Republica Moldova; 

  Proiect     
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CONGRES, 11 mai 2019 
 

PLAN DE ACTIVITATE AL FILIALELOR UNPIR  
PENTRU PERIOADA 2019 - 2020 

(Plan cadru) 
 
 

1. Sprijinirea activității instanțelor locale de disciplină; 
 
2. Verificarea prin sondaj a îndeplinirii obligațiilor profesionale de către membrii 

filialelor și aplicarea acestei proceduri pentru toți membrii care omit sau refuză 
depunerea declarațiilor de venit la termenul prevăzut în Statutul privind 
organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență. Verificarea, prin 
intermediul comisiilor de cenzori și a îndeplinirii obligației legale privind virarea la 
Fondul de lichidare a procentului de 2%; 

 
3. Colaborarea cu redacția publicației „PHOENIX - Revista de insolvență”; 

 
4. Sprijinirea activității I.N.P.P.I în organizarea stagiilor prevăzute de sistemul unitar 

de pregătire profesională continuă a membrilor Uniunii pentru realizarea cerinței 
impuse de Statutul profesiei; 

 
5. Organizarea unor reuniuni ale membrilor filialelor cu magistrații din secțiile 

comerciale ale tribunalelor, cu specialiști ai organelor fiscale și ai oficiilor registrului 
comerțului din județe, cu reprezentanți ai creditorilor și alții, în vederea dezbaterii 
problemelor deosebite privind aplicarea în practică a legislației din domeniu; 

 
6. Implicarea în procedurile de organizare a examenelor pentru dobândirea calității de 

practician în insolvență, prin îndrumarea candidaților, verificarea documentelor de 
înscriere și transmiterea acestora la Secretariatul general al Uniunii; 

 
7. Informarea permanentă a membrilor filialelor în legătură cu deciziile adoptate de 

Consiliul național de conducere comunicate prin circularele Secretariatului general; 
 

8. Dezvoltarea bazei de date cu informații despre membri și în principal cele referitoare 
la adresele de contact reactualizate (telefon, fax, e-mail). Reactualizarea permanentă 
a acesteia. 

Proiect 















 1 

 
 
 

R  A  P  O  R  T  
 

privitor la activitatea Instanței Superioare de Disciplină pe anul 2018 
 
 

1. Instanța Superioară de Disciplină a UNPIR, de la preluarea mandatului, și-a stabilit 
drept priorități două obiective: 

- uniformizarea practicilor în soluționarea plângerilor disciplinare cu care ILD și ISD 
sunt învestite și creșterea gradului de profesionalism; 
- diminuarea fenomenului generat de concurența neloială prin formularea de oferte 
constând în onorarii derizorii. 

După cum desigur vă este cunoscut, în interiorul profesiei organele jurisdicționale de 
disciplină sunt organizate și funcționează în temeiul dispozițiilor art.661, art.662 și art.663  din 
OUG nr.86/2006, iar atribuțiunile acestora sunt stabilite de prevederile art.46 și art.61 din 
Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență. 

În profesie, faptele ce constituie abateri disciplinare sunt reglementate de prevederile 
art.73 din OUG nr.86/2006, explicitate și sancționate la art.120 și următoarele din Statut. 

 
  Pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiunilor cu care suntem învestiți, a fost demarată 

o amplă campanie având drept scop uniformizarea procedurilor de cercetare și soluționare a 
plângerilor/sesizărilor disciplinare. Astfel, făcând aplicarea prevederilor art.46 alin.2 lit.„c” din 
Statut, ISD a declanșat acțiuni de consultare cu membrii instanțelor locale de disciplină, 
realizându-se studii de caz ori de câte ori cazuistica prezintă elemente de noutate. 

Și în cursul anului trecut s-a constatat că numărul plângerilor disciplinare având drept 
obiect concurența neloială și ocuparea pozițiilor de administrator/lichidator judiciar prin oferte 
financiare derizorii (neînsemnate, nesemnificative, ridicole, de nimic etc.) neonorante, chiar 
profund degradante pentru profesia de practician în insolvență, ocupă o poziție importantă în 
numărul total al plângerilor. Din acest considerent, în luna septembrie 2018 ISD a transmis 
colegilor din ILD și spre știință președinților de filială  un material cuprinzând sinteza 
reglementărilor care permit cercetarea și, dacă este cazul, sancționarea faptelor disciplinare 
ce decurg din aceasta.   

Cu toate eforturile făcute de CNC, de conducerea filialelor, de colegii din instanțele de 
disciplină, încă există îngrijorător de multe situații în care practicienii în insolvență sunt 
declarați câștigători ca urmare a ofertelor depuse la ANAF în care ofertează onorarii fixe cu 
sume cuprinse între 1,00 leu/ întreaga procedură și – cu titlu de exemplu - până la 499,00 
lei/întreaga procedură sau 1,00 leu/lună până la 499,00 lei/lună și onorarii de succes de la 
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0,0000000001% la 0,1 % din sumele încasate urmare a valorificării bunurilor debitoarei ori 
din creanțele recuperate. 

Nimeni nu pune la îndoială faptul că ofertele de tipul celor mai sus arătate sunt folosite 
pentru câștigarea licitațiilor în vederea numirii ca administrator/lichidator judiciar, ulterior, 
practicianul în insolvență astfel desemnat actionează prin hotărâri ale adunării creditorilor sau 
prin cereri adresate judecătorului sindic, și modifică semnificativ nivelul onorariilor în baza 
cărora a fost desemnat. 
 
   2.Gradul de încărcătură a Instanțelor Locale de Disciplină ale Uniunii în anul 
2018  

 

 
× conexate 2; declinate 2; suspendate 1 
* dosarul nr.1 declinat către ILD Craiova și dosarul nr.6 suspendat până la soluționarea definitivă a 
dosarului 360/107/2017 
**4 sesizări suspendare (3 dosare) pentru neplată cotizații/neîndeplinire obligații membri -urmate de 
decizii de radiere (UNPIR Filiala Dolj - 2 membri, UNPIR Filiala Gorj – 1 membru, UNPIR Filiala 
Mehedinți – 1 membru) + 1 sesizare admisă – sancțiune supendare pe 9 luni 
***Dosar 2/Cv/2018 – suspendare pe 9 luni -contestată ISD 

 
 
 
 
 

 

Nr. 
crt 

Instanța 
locală 

de 
disci-
plină 

 
Dosare 
exis- 

tente la 
01.01. 
2018 

Dosare 
înregis-
trate în 

anul 
2018 

Dosare soluționate în  anul 
2018 

Sancțiuni disciplinare Hotărâri contestate 

  Total 
din 
care 

Admisă 
plânge-

rea 

Respinsă 
plângerea 

Total 
din 
care 

Exclu-
dere 

Suspen
-dare 
din 

profesie 

Altele: 
avertis
ment, 

amenda   

Total  
din 
care 

Admise   

1 Alba 5 6 9* 3 6 3 1 2 0 3 0  
2 Bacău  6 

Suspe
n-date 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Braşov  0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0  
4 Bucu 

reşti 
12 24 20× 0 15 0 0 0 0 3 0  

5 Cluj 3 5 4 0 4 0 0 0 0 0 0  
6 Consta

nţa 
4 0 3 1 2 2 1 1 0 0 0  

7 Craiova 3 11 7 3** 0 5 4 1 0 1*** 0  
8 Galaţi 6 1 6 1 5 1 0 1 0 4 0  
9 Iaşi  2 7 8 0 8 0 0 0 0 0 0  
10 Oradea  2 3 3 1 1 1 0 1 0 0 0  
11 Piteşti 0 11 9 0 9 0 0 0 0 0 0  
12 Ploieşti  1 9 10 5 5 4 0 4 0 1 1  
13 Suceav

a 
1 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0  

14 Timişoa
ra 

4 5 9 4 5 4 2 1 1 2 0  

15 Târgu 
Mureş 

0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1  

Total 49 92 92 19 62 / 11 22 8 13 1 15 2  
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3.Dosare pe rolul Instanței Superioare de Disciplina în anul 2018 
 

 
Dosare 
existen

te la 
01.01. 
2018 

Dosare 
înregistrate 

în anul 
2018 

Dosare soluționate în  anul 2018 Sancțiuni disciplinare Decizii pronunțate 

Total  
din  

care 

Admisă 
plângerea 

Respinsă 
plângerea 

Altele: 
Suspendare 

hotarare  
declinari, 
stramutari 

Total 
din care 

Excludere Suspendare 
din profesie   

  

Total  
din care 

Admise  Respinse Altele: 
Suspendare 

hotarare  
declinari, 
stramutari 

6 41 41 5 16 20 6 0 6 41 5 16 20 
 
La 31.12.2018 – 6 dosare pe rol 
 
 
 
 
4. Situația dosarelor în perioada actualului mandat 
 

Instanța Locală de Disciplină 
 

Instanța Superioară de Disciplină 

An Dosare 
soluționate 

Sancțiuni Dosare 
soluționate 

Sancțiuni 
Total Excludere Suspendare Altele Total Excludere Suspendare 

2016 173 45=26% 21 24 0 44 2 1 1 
2017 142 66=46% 33 29 4 60 9 0 9 
2018 92 22=24% 8 13 1 41 6 0 6 
TOTAL 407 135= 

31% 
62 66 5 145 17 1 16 

 
 
 
 
 
Stimați colegi,  
 
 
Rugăm să se aibă în vedere că rolul fundamental al instanțelor de disciplină este acela 

de a preveni săvârșirea faptelor ce îmbracă caracterul abaterilor disciplinare, iar în situația 
în care se înregistrează plângeri împotriva membrilor U.N.P.I.R., în respectul procedurii 
impuse de Regulamentul privind procedura disciplinară (anexa nr.4 la Statut), să procedeze 
la declanșarea  cercetării temeiniciei plângerii.  

 
În strategia de prevenire a faptelor de concurență neloială, la propunerea ISD, CNC, 

prin hotărâre, a dispus ca în mapele tuturor participanților la adunările generale ale filialelor 
care au precedat acest congres să se regăsească un material care cuprinde o selecție a 
dispozițiilor legale care reglementează și sancționează astfel de fapte. 

 
Totodată, asigurăm pe toți colegii că prin modul de soluționare a plângerilor 

disciplinare s-a făcut o distincție clară între criticile având drept țintă actele de procedură ce 
cad în competența practicienilor în insolvență care ocupă poziții de AJ/LJ și fapte ce țin de 
comportamentul explicit sau implicit al acestora în a gestiona procedura.  

 
Atât ISD, cât și ILD au avut întotdeauna perspectiva și responsabilitatea motivării 

deciziilor disciplinare, fiind conștienți că orice apreciere grăbită, nefundamentată sau 
îndeajuns explicată, poate constitui precedent în mâna neiubitorilor noștri.  
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Afirm cu tărie că UNPIR este un corp profesional care se bucură de aprecierea tuturor 

profesiilor liberale, practicienii în insolvență - prin natura atribuțiunilor funcționale - au o 
pregătire multidisciplinară, caracteristică ce nu se regăsește în atribuțiunile  niciunui alt corp 
profesional. Desigur că prestigiul câștigat și constant recunoscut se datorează tuturor 
colegilor care prin seriozitate, cunoștințe profesionale și comportament, fiecare contribuie 
nemijlocit la prestigiul general al profesiei chiar și în condițiile în care cadrul legislativ în 
interiorul căruia ne desfășurăm activitatea are o accelerată dinamică și care în mod constant 
adaugă noi responsabilități. 

 
Cu toții constatăm însă, că mai sunt situații în care se produc derapaje de natură 

disciplinară, neconformări cu prevederile Codului de Etică, încălcări ale normelor 
deontologice. În raport de aceste situații vă asigurăm că toți colegii care compun instanțele 
de disciplină înțeleg pe deplin rolul ce le revine și vor acționa cu pricepere și fermitate pentru 
diminuarea încălcărilor.    

 
Folosesc tribuna congresului pentru a adresa mulțumiri tuturor colegilor din instanțele 

de disciplină pentru aplecarea constantă, efortul depus, corectitudinea, echidistanța și 
profesionalismul în care se achită de onoranta obligație de a cerceta plângerile/sesizările 
primite, pentru timpul acordat în vederea motivării în termen și de înaltă ținută a 
hotărârilor/deciziilor pronunțate.  

 
Lipsa abaterilor disciplinare întărește corpul profesional al Uniunii, îi conferă prestigiu 

și stabilitate. 
  
Vă asigurăm că atât membri ISD, cât și cei ai ILD nu se tem de șomaj, așadar vă 

rugăm să ne lăsați fără activitate...! 
 
 
Vă doresc tututor realizări profesionale. 

 
 

Instanța Superioară de Disciplină 
 

Președinte Cornel IONAȘCU 
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PROIECT 

 
Propuneri de modificare şi completare la Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă (r5) - 2019 

 
 
 
 
Nr Textul actual al Statutului Text rezultat Expunere motive 
1 Nu are corespondent La articolul 6 se introduce un nou alineat, 

alineatul (3), cu următorul conținut: 
 
(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale legale și în 
interesul strict al organizării și promovării profesiei 
de practician în insolvență, UNPIR operează 
portalul de date statistice al insolvenței, numit în 
prezentul statut ” portal de date”.  
Datele furnizate de către practicienii în insolvență 
prin intermediul Portalul de date nu vor fi date 
publice accesibile de către entități, cu excepția 
UNPIR și a entităților din cadrul UNPIR. 

Pentru introducerea noțiunii, 
scopului dar și a limitelor de 
utilizare a portalului de date.  
 
 

2  
 
 
Art. 11. - (1) Practicienii în insolvenţă fac parte din 
organele care aplică procedura conform art. 40 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu sunt reprezentanţi legali 
ai debitoarei, aceştia îndeplinind strict atribuţiile 
reglementate expres de O.U.G.., Legea nr. 85/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea 

La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va 
avea următorul conținut: 
 
Art. 11. - (1) Practicienii în insolvenţă fac parte din 
organele care aplică procedura conform art. 40 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu sunt reprezentanţi legali 
ai debitoarei, aceştia îndeplinind strict atribuţiile 
reglementate expres de O.U.G.., Legea nr. 85/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea 

Se impune introducerea unei 
astfel de prevederi pentru a evita 
eventuale neclarități cu privire la 
aplicabilitatea  Statutului și 
practicienilor în insolvență care 
administrează proceduri de 
insolvență a persoanei fizice 
bineînțeles, în măsura 
compatibilității cu prevederile din 
Legea 151/2015. 



2 
 

nr. 85/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare. Răspunderea, obligaţiile şi drepturile 
practicienilor în insolvenţă sunt limitate la 
atribuţiile stabilite de aceste acte normative. 

nr. 85/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și Legea nr.151/2015 privind 
procedura insolvenței persoanelor fizice, cu 
modificările și completările ulterioare.  Prevederile 
prezentului Statut pentru activitatea practicienilor 
desemnați conform Legii nr. 151/2015 privind 
procedura insolvenței persoanei fizice se vor aplica 
doar în măsura compatibilității cu acest act 
normativ. Răspunderea, obligaţiile şi drepturile 
practicienilor în insolvenţă sunt limitate la 
atribuţiile stabilite de aceste acte normative.  

3  
 
 
Art. 21. - Membrii Uniunii au următoarele obligaţii:  
 
   …………………………………………………… 
f) să comunice conducerii filialei Uniunii, în termen 
de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau 
ca lichidator, termenul menţionat raportându-se la 
data şedinţei la care numirea a fost efectuată de un 
judecător-sindic sau la data depunerii semnăturii în 
registrul comerţului, după caz;  
   ……………………………………………..…… 
    
h) să completeze formularele statistice şi să le 
transmită filialei Uniunii, astfel:  
   1. până la data de 30 ianuarie a fiecărui an - 
pentru situaţia numirilor ca administrator judiciar, 
ca lichidator, la finele anului anterior;  
   2. până la data de 15 martie a fiecărui an - pentru 

Articolul 21, literele f), h), i), j) și k) se modifică 
după cum urmează: 
 
Art. 21. - Membrii Uniunii au următoarele 
obligații:  
……………………………………….…………… 
f) să comunice prin completarea rubricilor în cadrul 
portalului de date în termen de 30 de zile, numirea 
ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul 
menţionat raportându-se la data şedinţei la care 
numirea a fost efectuată de un judecător-sindic sau 
la data depunerii semnăturii în registrul comerţului, 
după caz; 
…………………………………………….……… 
h) titularul cabinetului individual/asociatul/asociații 
coordonatori al/ai fiecărei forme de organizare au 
obligația actualizării datelor statistice solicitate de 
UNPIR prin completarea online a rubricilor 
portalului de date în conformitate cu setul de 
instrucțiuni al acestuia astfel:  

Pentru instituirea obligației de a 
completa rubricile aferente 
portalului de date. 
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declaraţia veniturilor realizate în anul anterior şi 
stabilirea contribuţiei anuale aferente;  
  
 
 
 
 
 
i) să comunice filialei Uniunii, în termen de 30 de 
zile, schimbările intervenite în legătură cu situaţiile 
de incompatibilitate, precum şi cele de natură să 
aducă modificări ale datelor înscrise în Tabloul 
UNPIR;  
    
j) să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj 
efectuate de către delegatul conducerii filialei, în 
legătură cu îndeplinirea obligaţiilor profesionale;  
  
 
 
k) să furnizeze datele necesare comisiei de cenzori a 
filialei în vederea verificării situaţiei virării către 
Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate 
în cadrul procedurilor de insolvenţă;  
 
 
l) să furnizeze datele statistice solicitate de Uniune, 
altele decât cele prevăzute la lit. h). 
 

   1. lunar sau ori de câte ori se impune pentru toate 
procedurile în care forma de organizare are calitatea 
de administrator judiciar sau lichidator, indiferent 
de legea în baza căruia a fost desemnat; 
   2. până la data de 15 martie a fiecărui an - pentru 
declaraţia veniturilor realizate în anul anterior şi 
stabilirea contribuţiei anuale aferente. 

 
i) să comunice, prin completarea în portalul de date, 
în termen de 30 de zile, schimbările intervenite în 
legătură cu situaţiile de incompatibilitate, precum şi 
cele de natură să aducă modificări ale datelor 
înscrise în Tabloul UNPIR;  
 
j) să completeze în portalul de date și să furnizeze 
datele necesare verificării prin sondaj efectuate de 
către cenzorul filialei, în legătură cu îndeplinirea 
obligaţiilor profesionale față de UNPIR, conform 
prevederilor OUG nr. 86/2006;  
 
k) să completeze în portalul de date și să furnizeze 
atunci când este cazul datele necesare comisiei de 
cenzori a filialei în vederea verificării situaţiei 
virării către Uniune a procentului de 2% din sumele 
recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă; 
 
l) să furnizeze orice alte informații solicitate 
justificat de Uniune, în conformitate cu obiectivele 
și atribuțiile acesteia. 
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La art. 48, litera h) se modifică și va avea 
următorul conținut: 

Pentru mai multă claritate în ceea 
ce privește instituirea unei 
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Art. 48. - Secretariatul general al Uniunii are în 
principal următoarele atribuţii:  
   ……………………………………………….… 
h) centralizează datele statistice referitoare la 
activitatea membrilor Uniunii;  
 

 
Art. 48. - Secretariatul general al Uniunii are în 
principal următoarele atribuţii: 
…………………………………..………………… 
h) operează portalul de date statistice, în scopul și în 
limitele prevăzute la art. 6 alin. (3), pe baza 
instrucțiunilor emise de CNC.   

proceduri de operare în portalul de 
date. 
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Art. 60. - Consiliul de conducere al filialei are 
următoarele atribuţii:  
…………………………………………………….. 
g) comunică Secretariatului general al Uniunii, la 
cererea acestuia, numirile ca administrator judiciar 
sau lichidator ale membrilor filialei; 
 …………………………………………………… 
i) comunică Secretariatului general, până la 1 martie 
a fiecărui an, evoluţia numărului de dosare de 
insolvenţă pentru anul anterior, precum şi domeniile 
de activitate ale societăţilor aflate în insolvenţă;  

La art. 60, literele g) și i) se abrogă 
 
 

Literele g) și i) nu își mai găsesc 
aplicarea după introducerea 
portalului. 

6  
 
 
Art. 91. - În vederea înregistrării operaţiunilor de 
divizare în Registrul formelor de organizare se 
depun spre înregistrare, cel puţin, următoarele 
documente:  
   …………………………………………………... 
c) proiectul de divizare semnat de asociaţii/titularii 
de cabinete ce urmează a fi divizate. Acesta trebuie 

La art. 91, litera c) se modifică și va avea 
următorul conținut: 
 
Art. 91. - În vederea înregistrării operaţiunilor de 
divizare în Registrul formelor de organizare se 
depun spre înregistrare, cel puţin, următoarele 
documente:  
………………………………………..…………… 
c) proiectul de divizare semnat de asociaţii/titularii 
de cabinete ce urmează a fi divizate. Acesta trebuie 

UNPIR nu certifică transferul 
portofoliului de dosare și clienți al 
unei forme de organizare. 
Textul asigură o continuitate dar 
și o evidență clară cu privire la 
forma de organizare ce va 
gestiona pe viitor procedura de 
insolvență. 
 
 



5 
 

să conţină modul de repartizare a patrimoniului, a 
portofoliului de dosare/clienţi şi de stingere a 
pasivului aşa cum s-a stabilit prin hotărârea 
asociaţilor asupra divizării;  
  

să conţină modul de repartizare a patrimoniului, 
însoţit de anexa cu repartizarea portofoliul de 
dosare cu stabilirea clară a entității căreia îi vor 
rămâne spre îndeplinire obligațiile legale conform 
procedurii, respectiv exercitării drepturilor, precum 
şi modalitatea de stingere a pasivului aşa cum s-a 
stabilit prin hotărârea asociaţilor asupra divizării.  
UNPIR nu certifică repartizarea portofoliului de 
dosare în noile entități, înregistrarea în registrul 
formelor de organizare a profesiei rezultate în urma 
divizării fiind pentru publicitatea formelor de 
organizare. O altă formă de transmitere a 
portofoliului de dosare în afara fuziunii și divizării 
nu este reglementată de prezentul statut.  

7 Nu are corespondent 
 
 
 

La articolul 96, după alineatul (2) se introduc 
două noi alineate, alineatele (21) și (22),  cu 
următorul conținut: 
 
Art. 96. - (21) La radiere, în ipotezele prevăzute de 
art. 95 lit. b), c), h) și i) din statut, cererea va fi 
însoțită de raportul lichidatorului în care se va 
menționa modalitatea de predare a portofoliului de 
dosare în care procedura nu este închisă ca urmare a 
lichidării. 
 
 
(22) La radiere, în ipotezele prevăzute de art. 95 lit. 
a), d), e), f) și g), cererea va fi însoțită și de 
următoarele: 
 - cerere de decontare privind dosarele cu 
procedurile închise și pentru care se solicită 

Se impune amendarea pentru a se 
cunoaște efectul radierii întrucât 
ce încetează este capacitatea de a 
îndeplini activități specifice 
practicianului în insolvență, 
indiferent de forma de organizare, 
atribute specificate în art. 41 din 
OUG 86/2006. 
Este necesar a fi clarificate și 
aspectele legate de situația 
procedurilor închise și contul în 
care se vor achita sumele aferente 
sentințelor neredactate la 
momentul radierii. 
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achitarea sumelor cuvenite din fondul de lichidare;  
-   declarație privind contul în care se vor achita 
drepturile cuvenite pentru sumele datorate si 
neplătite din fond (în cazul sumelor prevăzute în 
sentințele de închidere a procedurii neredactate la 
momentul depunerii cererii de radiere); 
 - documentele de decontare prevăzute la art. 116 
alin. (1) din statut; 
- declarație de venituri din profesie, aferentă anului 
în curs; 
- declarație privind predarea în condițiile legii și 
statutului de organizare a profesiei a dosarelor în 
care procedura nu este încă  închisă; 
- dovada achitării cotizațiilor și contribuțiilor 
anuale. 
Nu vor fi decontate din fondul de lichidare facturile 
depuse după radierea formei de organizare.  
Radierea din registrul formelor de organizare nu 
produce efecte asupra obligațiilor fiscale sau de altă 
natură, singurul efect pe care îl are este acela de 
încetare a capacitații de a se angaja în activități 
specifice profesiei de practician în insolvență așa 
cum aceasta este organizată conform OUG nr. 
86/2006.   

8  
 
 

CAPITOLUL XIII 
  Procedura de administrare a fondului de lichidare 

constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei 

Titlul Capitolului XIII se modifică după cum 
urmează: 

 
CAPITOLUL XIII 

  Procedura de administrare a fondului de lichidare 
constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolvenţei și art. 39 din Legea 

Modificarea se impune întrucât 
actuala denumire se referă 
exclusiv la Legea 85/2006. 
 
 



7 
 

nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență 

9 Art. 115. - (1) Distribuirea către practicienii în 
insolvenţă de către filialele Uniunii a sumelor 
colectate în fondul de lichidare se va face pe baza 
următoarelor criterii:  
 
………………………………………………….… 
b) onorarii stabilite prin hotărâre judecătorească 
pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, 
sau onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de 
Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în ordinea 
cronologică a înregistrării documentelor la filială.  

La art. 115, alineatul (1), litera b) se modifică și 
va avea următorul conținut: 
 
 
 
…………………………………………………….. 
b) onorarii stabilite prin hotărâre judecătorească 
pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, 
sau onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de 
Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în ordinea 
cronologică a înregistrării documentelor la filială. 
Având în vedere natura fondului de lichidare, 
constituit în condițiile art. 39 alin. (4) din Legea 
85/2014, decontarea din acest fond se va face 
exclusiv în limita sumei prevăzute la art. 117 din 
statut, respectiv art. 38 alin. (5) teza finală din 
OUG 86/2006.  
Stabilirea chiar și de instanță a unor sume 
superioare celor prevăzute în statut sau a celor 
aprobate de către ARP, nu poate conduce la  
decontarea sau executarea silită de către beneficiar 
a unor sume superioare având în vedere  prevederile 
art. 38 alin. (5) și art.  51 din OUG 86/2006.  

Se impune alineat nou și mai clar 
cu privire limitele decontării. 
 
 
 
 

10 Art. 116. - (4) În situaţia avansării unor sume din 
fondul de lichidare, în cazul în care în 

Art. 116, alineatul (4) se abrogă Se abrogă. Se introduce art. 1161 
care va reglementa ipoteza 
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sentinţă/încheiere nu se prevede în mod expres că 
suma urmează a fi returnată, solicitantul, pe lângă 
documentele prevăzute la alin. (1), va da şi o 
declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă 
să restituie avansul, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la valorificarea activului debitoarei. 

avansării sumelor din fondul de 
lichidare. 

11 Nu are corespondent După art. 116 se introduce art. 1161 care va avea 
următorul conținut: 
 
Art. 1161 – Pentru avansarea unor sume din fondul 
de lichidare, filiala Uniunii pe raza căreia își are 
sediul debitoarea solicită următoarele documente: 
a) orice document din care rezultă că debitoarea nu 
deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu sau că 
acestea sunt insuficiente (inclusiv rapoarte lunare 
aprobate de judecătorul-sindic);  
b) hotărârea adunării creditorilor din care să rezulte 
că sunt de acord cu restituirea cu prioritate a 
sumelor avansate, în termen de 10 zile de la 
valorificarea activului debitoarei; 
c) cererea practicianului prin care se obligă pe 
propria răspundere să restituie avansul, în termen de 
10 zile de la valorificarea activului debitoarei; 
d) factură fiscală.  

Pentru o mai clară reglementare a 
situațiilor ce țin de avansarea 
sumelor din fondul de lichidare. 
 
  

12  
 
 
Art. 117. - (1) Plata onorariilor practicienilor în 
insolvenţă ce sunt achitate din fondul de lichidare 
constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, se va face, 

La art. 117, alineatul (1), litera a) se modifică și 
va avea următorul conținut: 
 
Art. 117. - (1) Plata onorariilor practicienilor în 
insolvenţă ce sunt achitate din fondul de lichidare 
constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, se va face, 

Având în vedere natura fondului 
de lichidare constituit în 
condițiile art. 39 alin. (4) din 
Legea 85/2014, decontarea din 
acest fond se va face exclusiv în 
limita sumei prevăzute la art. 117 
din statut, respectiv art. 38 alin. 
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pe toată perioada desfăşurării procedurii, în ordinea 
vechimii, la următoarele tarife:  
   a) până la 4.000 lei, stabilit în baza hotărârii 
judecătoreşti pentru procedurile de insolvenţă 
deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, 
cu modificările şi completările ulterioare. Pentru 
practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal 
de TVA onorariul va fi de până la 4.000 lei, 
exclusiv TVA;  
 

pe toată perioada desfăşurării procedurii, în ordinea 
vechimii, la următoarele tarife:  
   a) până la 4.500 lei, în baza hotărârii judecătorești 
pentru procedurile de insolvenţă deschise în baza 
Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările 
şi completările ulterioare. Pentru practicienii în 
insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA 
onorariul va fi de până la 4.500 lei, exclusiv TVA. 
Indiferent de cuantumul onorariului  stabilit de 
judecătorul-sindic prin hotărâre, din fondul de 
lichidare se va deconta doar onorariul în limita 
sumei de 4.500 lei, prevederile art. 38 alin. (5) și 
art. 51 din OUG 86/2006 sunt incidente;  

(5), teza finală din OUG 86/2006.  
Stabilirea chiar și de instanță a 
unor sume superioare celor 
prevăzute în statut sau celor 
aprobate de către ARP  nu poate 
conduce la  decontarea sau 
executarea de către beneficiar a 
unor sume superioare având în 
vedere  prevederile  art. 38 alin. 
(5) și art.  51 din OUG 86/2006. 

13 Art. 117. - (2) Cheltuielile de procedură admise la 
plata din fondul de lichidare sunt:  
    
e) cheltuieli necesare îndeplinirii obligaţiilor de 
mediu urgente stabilite de autoritatea competentă în 
conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare (cum ar fi 
lichidarea stocurilor de materiale radioactive, 
condensatorii cu PCB, substanţele chimice 
periculoase etc. pentru care nu poate fi asigurată 
păstrarea în condiţiile legii), precum şi cheltuieli 
legate de elaborarea documentaţiei tehnice/studii de 
fezabilitate/rapoarte de mediu/proiecte necesare 
identificării soluţiilor fezabile pentru îndeplinirea 
obligaţiilor de mediu şi a costurilor aferente acestor 

Art. 117, alineatul (2), literele e) și f) se modifică 
și vor avea următorul conținut: 
 
e) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de 
lichidare în condiţiile art. 116 alin. (4) pot fi și 
cheltuieli necesare îndeplinirii obligaţiilor de mediu 
urgente stabilite de autoritatea competentă în 
conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, 
(cum ar fi predarea instalațiilor ce conțin materiale 
radioactive, a substanţele chimice periculoase etc...) 
și pentru care nu poate fi asigurată păstrarea în 
condiţiile de siguranță cerute de lege, existând un 
pericol real de poluare a mediului sau de 
contaminare radioactivă iar din acest motiv 
obligațiile de mediu nu pot fi transmise odată cu 

Necesitatea plafonării acestui tip 
de cheltuială, rezultă din faptul că 
decontarea unor astfel de sume 
pentru debitorii fără patrimoniu se 
pot ridica la valori foarte mari, 
ceea ce ar încărca nejustificat 
fondul de lichidare.  
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soluţii. Se va evidenţia costul obligaţiilor de mediu 
aferente închiderii depozitelor neconforme;  
 
 
 
 
 
 
f) cheltuielile de arhivare a documentelor 
debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea 
operaţiunilor de verificare, selecţionare, 
inventariere şi legare este echivalentul a 20 euro/ml, 
iar pentru depozitare 0,5 euro/ml/lună. Pentru a 
solicita plata din fondul de lichidare a acestor 
cheltuieli, practicianul trebuie să facă dovada 
organizării procedurii de selecţie a ofertantului de 
servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui 
anunţ privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR; 

imobilul supus valorificării în procedură, precum şi 
cheltuieli legate de elaborarea documentaţiei 
tehnice/studii de fezabilitate/rapoarte de 
mediu/proiecte necesare identificării soluţiilor 
fezabile pentru îndeplinirea obligaţiilor de mediu şi 
a costurilor aferente acestor soluţii. Se vor aplica 
prevederile art.117, alin. (4) din Statutul UNPIR; 
 
f) cheltuielile de arhivare a documentelor 
debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea 
operaţiunilor de verificare, selecţionare, 
inventariere şi legare este echivalentul a 15 euro/ml, 
iar pentru depozitare 3 euro/ml/an. Pentru a solicita 
plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, 
practicianul trebuie să facă dovada organizării 
procedurii de selecţie a ofertantului de servicii de 
arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunţ privind 
cererea de oferte pe site-ul UNPIR;  

14  
 
 
Art. 117. - (2) Cheltuielile de procedură admise la 
plata din fondul de lichidare sunt: 
………………………………………………..…… 
g) onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru 
curatorii numiţi în acţiunile în anulare formulate de 
către practicianul în insolvenţă şi expertizele 
tehnice dispuse de judecătorul-sindic din oficiu în 
acţiunile în anulare sau acţiunile în răspundere. 

La art. 117, alineatul (2), litera g) se modifică și 
va avea următorul conținut: 
 
Art. 117. - (2) Cheltuielile de procedură admise la 
plata din fondul de lichidare sunt: 
……………………………………………...……… 
g) onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru 
curatorii numiţi în acţiunile în anulare sau în 
acțiunile în răspundere formulate de către 
practicianul în insolvenţă  şi expertizele tehnice 
încuviințate de judecătorul-sindic în acţiunile în 
anulare sau acţiunile în răspundere.  

Această completare a prezentului 
articol este justificată de practica 
judiciară din domeniul legii 
privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență atunci 
când judecătorii-sindici dispun 
prin încheiere/sentință, decontarea 
onorariilor curatorilor pentru 
promovarea acțiunilor  în anulare 
sau  a acțiunilor în răspundere, 
prezenta prevedere fiind necesară 
a fi inclusă expres în Statut. 

15 Nu are corespondent La art. 117, după alineatul (2) se introduce Exemplu, sunt solicitate cheltuieli 
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alineatul (21), cu următorul cuprins:  
 
(21) Cheltuielile de procedură trebuie însoțite de 
documente justificative care atestă 
efectuarea/prestarea serviciilor de către 
terți  conform reglementărilor prezentului statut și a 
procedurii de decontare UNPIR.  
 

de arhivare, fără măcar să existe 
P.V. de predare-primire, sau se 
arhivează documente primare, 
care nu mai trebuie păstrate (mai 
mult de 5-10 ani) sau cheltuieli de 
contabilitate în baza unui contract 
formal, fără ca firma de 
contabilitate să semneze un 
decont sau bilanțul de lichidare. 

16 Nu are corespondent La art. 117, alineatul (3), după litera c) se 
introduce o nouă literă, litera d), cu următorul 
conţinut: 
 
(3) Nu sunt decontate din fondul de lichidare 
următoarele: 
 
d) onorariile și cheltuielile cu procedura dispuse 
prin sentință sau încheiere de judecătorul-sindic în 
situația în care cererile de decont sunt înaintate la 
filială după împlinirea  termenului  de prescripție de 
trei ani, calculat de la data comunicării 
sentinței/încheierii prin intermediul B.P.I. sau 
conform Codului de procedură civilă. 

Prin introducerea lit. d) s-a avut în 
vedere  coroborarea art. 117, alin. 
(3) cu dispozițiile art. 2517 din 
Noul Cod Civil: “termenul 
prescripției este de 3 ani, dacă 
legea nu prevede un alt termen” – 
scopul principal al introducerii 
acestei mențiuni în Statut este 
pentru claritate și 
responsabilizare. 
 

17  
 
 
Art. 117 - (4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. 
c) se pot avansa din fondul de lichidare doar dacă 
sunt prezentate în rapoartele lunare şi aprobate de 
către judecătorul-sindic prin sentinţă/încheiere în 
care se prevede expres că suma urmează să fie 

La articolul. 117, alineatul (4), se modifică și va 
avea următorul conținut: 
 
Art. 117 - (4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. 
c) se pot avansa din fondul de lichidare în limitele 
prevăzute de dispozițiile statutare sau  în prezentul 
capitol doar dacă sunt prezentate în rapoartele 
lunare și aprobate de către judecătorul-sindic și se 

Pentru o mai clară prevedere a 
aspectului legat de limita 
decontării, dar și a titularului prin 
care va dispune decontarea 
sumelor din fond. 
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returnată. vor aproba de filiala Uniunii pe raza căreia își are 
sediul debitoarea, în condițiile art. 1161, din care să 
rezulte că suma urmează să se restituie cu prioritate 
conform aprobării adunării creditorilor. 

18 Fără corespondent La articolul 117, după alineatul (5) se introduc 
trei noi alineate, alineatele (6), (7) şi (8) cu 
următorul conținut: 
 
Art. 117 - (6) CNC va completa procedurile de 
decontare pentru aplicarea unitară la nivelul Uniunii 
a dispozițiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) și f).  
(7) În scopul bunei gestionări a fondului de 
lichidare conform destinației prevăzute de art. 39 
din Legea 85/2014, CNC poate plafona cheltuielile 
decontabile lunar din fondul de lichidare de natura 
celor de la alin. (2), punctul e) și f). 
(8) Cheltuielile de procedură ce depășesc onorariul 
solicitat în respectiva procedura de insolvență sunt 
de competența Consiliului Filialei în privința 
aprobării. 

Se are în vedere o aplicare unitară 
și o bună gestionare a sumelor din 
fondul de lichidare conform art. 
39 din Legea nr.85/2006, inclusiv 
plafonarea cheltuielilor 
decontabile lunar. 

19  
 
 
Art. 119 - (4) În cazul falimentului procentul de 2% 
se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei. 
Pentru sumele încasate din vânzări se aplică 
procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA. 
 
 
 
 

La art. 119, alineatul (4), (7) și (11) se modifică și 
vor avea următorul conținut: 
 
Art. 119 - (4) În cazul falimentului procentul de 2% 
se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei. 
Pentru sumele încasate din vânzări se aplică 
procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA.  
a) în situaţia în care un creditor garantat sau 
negarantat doreşte să preia bunul supus garanţiei în 
contul creanţei sale, prin compensare totală sau 
parţială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile 

Prin introducerea lit. a) și 
respectiv b) în cadrul alin. (4) al 
art. 119, s-a avut în vedere 
clarificarea expresă privind 
aplicarea procentului de 2%, 
numai pentru diferența de preț ce 
ar urma să fie  achitată de 
creditori asupra unui bun 
imobil/mobil. Modificarea se 
impune în condițiile în care, din 
omisiune, în vechea formă a 
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……………………………………………….….… 
(7) Procentul de 2% se varsă de fiecare practician în 
subcontul filialei aflate în raza de activitate a 
tribunalului care instrumentează dosarul de 
insolvenţă.  
   …………………………………………..……… 
(11) Practicianul are obligaţia depunerii la sediul 
filialei UNPIR aflate în raza de activitate a 
tribunalului care instrumentează dosarul, odată cu 
depunerea la dosarul cauzei a unui exemplar din 
raportul asupra fondurilor obţinute şi a unuia din 
planul de distribuire. 

de procedură, însă cota de 2% se va aplica numai 
asupra părţii din preţ care se achită în numerar 
(fondurile obţinute), exclusiv TVA;  
b) prin excepție, procentul de 2% nu se aplică în 
ipoteza plăţilor efectuate benevol de către 
administratorul special din surse proprii a 
obligaţiilor către creditori sau în situaţia achitării 
datoriilor debitoarei de către terţe persoane. 
………………………………………………….… 
(7) Procentul de 2% se varsă de fiecare practician în 
subcontul filialei unde își are sediul societatea 
debitoare. 
 
…………………………………………………… 
(11) Practicianul are obligaţia, completării on line 
în portalul de date a rubricilor ce cuprind date din 
raportul asupra fondurilor obţinute şi a unuia din 
planul de distribuire odată cu depunerea acestora la 
dosarul cauzei.  

Statutului prevederea se aplica 
doar în perioada de observație și 
reorganizare, aspect care 
contravine scopului procedurii. 
Aplicarea prevederilor nou 
introduse au în vedere alinierea 
Statutului la practica judiciară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Art. 119. - (16) Se constituie Comisia de verificare 
privind fondul de lichidare şi corectitudinea 
calculului cotei de 2%. Comisia funcţionează în 
subordinea CNC. Cheltuielile legate de funcţionarea 
comisiei se vor suporta din bugetul Uniunii. 
 

Art. 119, alineatul (16), se abrogă Se elimină întrucât se suprapune 
peste atribuțiile  prevăzute la alin. 
(15), potrivit cărora, comisia de 
cenzori verifică preluarea cotei de 
2% din oficiu sau la sesizarea  
persoanelor interesate. 

21  
 
 
Art. 120. - Constituie abateri următoarele fapte: 
………………………………………………….… 

La articolul 120, punctul 18 se modifică și va 
avea următorul conținut: 
 
Art. 120. - Constituie abateri următoarele fapte: 
………………………………..…………………… 

Stabilirea chiar și de instanță a 
unor sume superioare celor 
prevăzute în statut sau celor 
aprobate de către ARP  nu poate 
conduce la  decontarea sau 
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18. solicitarea decontării din fondul de lichidare a 
unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă 
financiară în baza căruia a fost desemnat într-o 
procedură conform art. 57 alin. (2) sau (3) din 
Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, constituie încălcarea principiilor din 
Codul de conduită etică; 

18  Solicitarea decontării din fondul de lichidare a 
unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă 
financiară în baza căruia a fost desemnat într-o 
procedură conform art. 57 alin. (2) sau (3) din 
Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și solicitarea decontării din 
fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât 
cel prevăzut la art.117, respectiv  cheltuieli de 
procedură care nu corespund prevederilor 
prezentului statut și a procedurii de decontare 
UNPIR, constituie încălcarea art. 51 din OUG 
86/2006 și a principiilor din Codul de conduită 
etică; 

executarea de către beneficiar a 
unor sume superioare având în 
vedere  prevederile  art. 38 alin. 
(5) și art.  51 din OUG 86/2006. 

22  
 
 
Art. 120. - Constituie abateri următoarele fapte:  
……………………………………………………. 
19. neîndeplinirea obligaţiei privind completarea 
formularelor, precum şi a datelor statistice 
prevăzute de art. 21 lit. h) şi l) din prezentul statut; 

La articolul 120, punctul 19 se modifică și va 
avea următorul conținut: 
 
Art. 120. - Constituie abateri următoarele fapte:  
…………………………………………………….. 
19. neîndeplinirea obligaţiei privind completarea 
formularelor, precum şi a datelor statistice 
prevăzute de art. 21 lit. f), h), i, j), k) şi l) din 
prezentul statut; 

S-a completat cu abaterile 
corelative necomunicării de 
informații. 
 
 
 

23  
 
 
Art. 122. - Se sancţionează cu suspendarea calităţii 
de practician în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă 
între 3 luni şi un an faptele prevăzute la art. 120 pct. 
2, 3, 5, 9, 15, 18, 20 şi 21.  
 
  

Art. 122 se modifică și va avea următorul 
conținut: 
 
Art. 122. – (1) Se sancţionează cu suspendarea 
calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă 
cuprinsă între 3 luni şi un an faptele prevăzute la 
art. 120 pct. 2, 5, 9, 15, 18, 20 şi 21.  
(2) Se sancţionează cu suspendarea calităţii de 
practician în insolvenţă pe o perioadă de maximum 

Pentru transpunerea dispozițiilor 
art. 42 alin. (8) din OUG nr. 
86/2006 privitoare la suspendarea 
calității de practician în insolvență 
pe o perioadă de maximum 6 luni, 
în situația nerespectării obligației 
de asigurare profesională. 
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6 luni fapta prevăzute la art. 120 pct. 3. 
24  

 
 
Art. 123. - (1) Se sancţionează pecuniar, cu amendă, 
faptele prevăzute la art. 120 pct. 7, 8, 12, 19 şi 22.  
(2) Cuantumul amenzilor se stabileşte între 1.000 
lei şi 5.000 lei. Sumele obţinute din sancţiunile 
pecuniare se fac venit la bugetul filialei sau al 
Uniunii, după caz.  
(3) Neplata amenzii în termen de 30 de zile de la 
data aplicării sancţiunii duce la excluderea 
definitivă din Uniune.  

La articolul 123, alineatul (3) se modifică și va 
avea următorul conținut:  
 
Art. 123. - (3) Neplata amenzii în termen de 90 de 
zile de la data aplicării sancţiunii se sancţionează cu 
suspendarea din profesie pe o perioadă cuprinsă 
între 3  și 6 luni. 
 

Neplata amenzii, în actuala 
reglementare, atrage o sancțiune 
extrem de severă, excluderea din 
profesie. Prin actuala propunere se 
instituie o procedura graduală și 
un termen în care să poate fi 
achitată amenda, sancțiunea fiind 
de suspendare. 
 
 

25 Fără corespondent După art. 133 se introduce art. 134 care va avea 
următorul conținut: 
 
Art.134. Dispozițiile referitoare la ”portalul de 
date” și toate obligațiile membrilor cu privire la 
utilizarea acestuia intră în vigoare în termen de 30 
de zile de la data la care acesta a devenit 
operațional, comunicată tuturor membrilor prin 
grija Secretariatului general și al filialelor UNPIR. 

Pentru instituirea momentului de 
când practicienii au obligația 
utilizării portalului de date. 

26     
 
 
 
 

ANEXA Nr. 1 
  la statut 

 
REGULI  

Paragraful 3 din Regulile de desfășurare a 
examenului pentru dobândirea calității de 
practician în insolvență stagiar se modifică după 
cum urmează: 
 

ANEXA Nr. 1 
  la statut 

 
REGULI  

Pentru creșterea standardului de 
acces în profesie. 
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de desfăşurare a examenului pentru dobândirea 
calităţii de practician în insolvenţă stagiar  

 
 
 
Lucrările vor fi notate de la 1 la 10, proporţional cu 
punctajul obţinut. Nota minimă de promovare a 
examenului este 7.  

de desfăşurare a examenului pentru dobândirea 
calităţii de practician în insolvenţă stagiar  

 
 
 

Lucrările vor fi notate de la 1 la 10, proporţional cu 
punctajul obţinut. Nota minimă de promovare a 
examenului este 8. 

27  
 
 
 
 
 

ANEXA Nr. 2 
  la statut 

 
REGULAMENT 

de organizare şi desfăşurare a examenului de 
definitivat în profesia de practician în insolvenţă 

  
 
Art. 2 - (3) Documentele mai sus menţionate, 
avizate de filiala UNPIR din care face parte 
practicianul în insolvenţă stagiar, se vor transmite 
către Secretariatul I.N.P.P.I., care va redacta o notă 
către Comisia de examinare cu propunere de 
admitere sau respingere în funcţie de documentele 
prezentate.  
 
 

Articolul 2, alineatul (3) și (4), precum și 
articolul 10 din Regulamentul de organizare și 
desfășurare a examenului de definitivat în 
profesia de practician în insolvență, se modifică 
după cum urmează:  

 
ANEXA Nr. 2 

  la statut 
 

REGULAMENT 
de organizare şi desfăşurare a examenului de 

definitivat în profesia de practician în insolvenţă 
 
 
Art. 2 - (3) Documentele mai sus menţionate, 
avizate de filiala UNPIR din care face parte 
practicianul în insolvenţă stagiar, se vor transmite 
către Secretariatul I.N.P.P.I. 
Secretariatul INPPI va proceda la verificarea 
documentației, efectuarea stagiului complet de 
pregătire profesională, inclusiv a punctelor de 
pregătire profesională și va afișa pe site-ul 
www.unpir.ro și www.inppi.ro lista cu persoanele 

Pentru a preîntâmpina situații de 
genul în care candidatul  (care fie 
nu are vechimea necesară pt. 
susținerea examenului, fie îi 
lipsesc orele de pregătire 
profesională) este respins direct 
de comisia de examinare. Se 
instituie filtrul efectuat de 
Secretariatul INPPI, dar și al unei 
comisii de reexaminare.  
 
 

http://www.unpir.ro/
http://www.inppi.ro/
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…………………………………………...……..….. 
 
 
(4) Hotărârea Comisiei de examinare privind 
respingerea solicitării de participare la examenul de 
definitivat se va comunica candidaţilor care nu 
îndeplinesc cerinţele legale prin grija Secretariatului 
I.N.P.P.I.  
 
Art. 10. - Comisia de examinare are următoarele 
atribuţii:  
a) verifică, analizează documentaţia de înscriere, 
nota redactată de Secretariatul I.N.P.P.I. şi admite 
sau respinge solicitările de participare la examen 
pentru persoanele care îndeplinesc prevederile art. 2 
din prezentul regulament;  
b) poate dispune amânarea susţinerii examenului de 
definitivat pentru candidaţii care nu îndeplinesc 
cerinţele legale privind susţinerea examenului, în 
cazul în care se constată că documentaţia de 
înscriere este incompletă ori lucrarea scrisă nu a 
fost redactată în conformitate cu prevederile 
prezentului regulament;  
c) verifică cunoştinţele teoretice şi practice ale 
candidatului în domeniul insolvenţei;  

admise în vederea susținerii examenului de 
definitivat.  
Măsura respingerii participării la examenul de 
definitivat poate face obiectul contestației. 
Contestația va fi soluționată de Comisia de 
analizare a contestațiilor desemnată de INPPI. 
……………………………..………………………. 
  
 
Alin. 4 se abrogă. 
 
 
 
 
 
Art. 10. - Comisia de examinare, desemnată de 
Consiliul național de conducere al UNPIR, are 
următoarele atribuţii:  
   a) verifică cunoştinţele teoretice şi practice ale 
candidatului în domeniul insolvenţei;  
   b) declară respinşi candidaţii care nu au obţinut 
nota minimă de promovare a examenului;  
   c)  declară admişi candidaţii care au obţinut nota 
minimă de promovare a examenului;  
   d) poate dispune amânarea susţinerii examenului 
de definitivat pentru candidaţii care nu îndeplinesc 
cerinţele legale privind susţinerea examenului, în 
cazul în care se constată că lucrarea scrisă nu a fost 
redactată în conformitate cu prevederile prezentului 
regulament;  
   e) înaintează rezultatele examenului de definitivat 
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d) declară respinşi candidaţii care nu au obţinut nota 
minimă de promovare a examenului;  
e) declară admişi candidaţii care au obţinut nota 
minimă de promovare a examenului;  
f) înaintează rezultatele examenului de definitivat 
Consiliului naţional de conducere al UNPIR în 
vederea validării acestora.  

Consiliului naţional de conducere al UNPIR în 
vederea validării acestora.  
 

28  
 
 

ANEXA Nr. 4 
  la statut 

 
REGULAMENT 

privind procedura disciplinară 
 
 
 
Art. 17. - (2) Cercetările se efectuează, de regulă, 
după convocarea în scris, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, a membrului 
Uniunii cercetat, trimisă la domiciliul/sediul său 
profesional înscris în Tabloul UNPIR. Convocarea 
se poate face şi prin înştiinţare în scris printr-un 
mijloc de comunicare ce asigură conservarea 
dovezii şi a datei la care s-a făcut înştiinţarea, 
inclusiv e-mail, prin luarea la cunoştinţă, afişarea 
convocării pe site-ul www.unpir.ro sau afişarea la 
uşa instanţei disciplinare.  

La art. 17, alineatul (2) din Regulamentul 
privind procedura disciplinară se modifică, după 
cum urmează:  

ANEXA Nr. 4 
  la statut 

 
REGULAMENT 

privind procedura disciplinară 
 
 
 
Art. 17. -   (2) Cercetările se efectuează, de regulă, 
după convocarea în scris, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, a membrului 
Uniunii cercetat, trimisă la domiciliul/sediul său 
profesional înscris în Tabloul UNPIR. Convocarea 
se poate face şi prin înştiinţare în scris printr-un 
mijloc de comunicare ce asigură conservarea 
dovezii şi a datei la care s-a făcut înştiinţarea, 
inclusiv e-mail, fax sau prin luarea la cunoştinţă. 

 

Pentru punerea în acord cu 
incidența datelor cu caracter 
personal.  
 

29   
 

La art. 20 după alineatul 2 se introduce un nou 
alineat, alineatul (21), iar alin. (3) se modifică, 

Pentru preîntâmpinarea situațiilor 
în care comunicarea hotărârilor nu 
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 ANEXA Nr. 4 

  la statut 
 

REGULAMENT 
privind procedura disciplinară 

 
 
 
Nu are corespondent 
 
 
 
 
 
 
 

după cum urmează: 
ANEXA Nr. 4 

  la statut 
 

REGULAMENT 
privind procedura disciplinară 

 
 
 
 (21) Comunicarea deciziei disciplinare se 
efectuează, de regulă, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, trimisă la domiciliul/sediul 
profesional al persoanei ce are calitatea de parte în 
procedura disciplinară.  
Comunicarea se poate face şi prin înştiinţare în scris 
printr-un mijloc de comunicare ce asigură 
conservarea dovezii şi a datei la care s-a făcut 
înştiinţarea (e-mail sau fax) sau prin orice formă de  
luare la cunoștință. 
Comunicarea se consideră a fi efectuată  indiferent 
de existența dovezii de recepționare dacă 
transmiterea hotărârii disciplinare s-a făcut la 
adresa, e-mailul sau fax-ul înscrise în Tabloul 
Uniunii. 

ajunge la destinatarii procedurilor 
disciplinare, dar și pentru 
adaptarea procedurilor de 
comunicare la posibilitatea 
transmiterii electronice, se impune 
modificarea prevederilor 
referitoare la aducerea la 
cunoștința părților a soluțiilor 
disciplinare pronunțate. 
 
 

30  
 
 
 
 

ANEXA Nr. 7 
  la statut  

Preambulul contractului de societate al societății 
profesionale cu răspundere limitată, dar și art.  
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 și 12 se modifică și vor avea 
următorul conținut: 

 
ANEXA Nr. 7 

  la statut 

Pentru o mai bună definire a 
modalității de constituire a 
societăților profesionale, dar și a 
filialelor acestora, inclusiv pentru 
introducerea unei plaje mai largi 
în ceea ce privește convocarea 
adunărilor generale, posibilitatea 
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CONTRACTUL DE SOCIETATE 

al societăţii profesionale cu răspundere limitată 
- model – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subsemnaţii:  
   - domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate 
anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr . 
. . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data 
de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., 
născut/născută în . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . 
., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., 
înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de . . . . . . 
. . . . şi practician în insolvenţă definitiv din data de 
. . . . . . .;  
    
- domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate 
anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr . 

 
CONTRACTUL DE SOCIETATE 

al societăţii profesionale cu răspundere limitată 
- model – 

 
 

 
 
a) Pentru constituirea de societăți: 
 
Subsemnaţii:  
   - domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate 
anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr . 
. . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data 
de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., 
născut/născută în . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . 
., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., 
înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de . . . . . . 
. . . . şi practician în insolvenţă definitiv din data de 
..;  
    
- domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate 
anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr . 
. . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data 
de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., 
născut/născută în . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . 
., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., 
înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de . . . . . . 
. . . . şi practician în insolvenţă definitiv din data de 
. .,  
 

adoptării unor hotărâri în 
interiorul societăți, se impune o 
modificare a modelului de 
contract privind constituirea 
societăților profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

. . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data 
de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., 
născut/născută în . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . 
., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., 
înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de . . . . . . 
. . . . şi practician în insolvenţă definitiv din data de 
. . . . . . .,  
    
 au convenit constituirea unei societăţi profesionale 
cu răspundere limitată, supusă reglementărilor 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor 
în insolvenţă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, denumită în continuare 
O.U.G., şi de Statutul privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, 
denumit în continuare Statut, după cum urmează:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

au convenit constituirea unei societăţi profesionale 
cu răspundere limitată, supusă reglementărilor 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor 
în insolvenţă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, denumită în continuare 
O.U.G., şi de Statutul privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, 
denumit în continuare Statut, după cum urmează:  
 
b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL: 
 
Subscrisa ……. SPRL, cu sediul în……., număr 
matricol…………..RFO…….., înscrisă în Tabloul 
UNPIR în data de…………….; 
 
- domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate 
anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr . 
. . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data 
de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., 
născut/născută în . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . 
., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., 
înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de . . . . . . 
. . . . şi practician în insolvenţă definitiv din data de 
..;  
    
- domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate 
anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr . 
. . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data 
de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., 
născut/născută în . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . 
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ARTICOLUL 1 
  Denumire  

 
În concordanţă cu Dovada de rezervare denumire 
nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., societatea este 
denumită . . . . . . . . . . societate profesională cu 
răspundere limitată (SPRL, IPURL). În toate actele, 
scrisorile, publicaţiile şi alte documente emise de 
societate, denumirea societăţii va fi urmată de 
iniţialele societate profesională cu răspundere 
limitată (SPRL, IPURL).  
 
 
 

., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., 
înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de . . . . . . 
. . . . şi practician în insolvenţă definitiv din data de 
. ., 
 
au convenit constituirea unei filiale a societăţi 
profesionale cu răspundere limitată………….., 
supusă reglementărilor prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind 
organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, denumită în continuare O.U.G., şi de 
Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de practician în insolvenţă, denumit în continuare 
Statut, după cum urmează: 
 
 

ARTICOLUL 1 
  Denumire  

 
a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL: 
 
În concordanţă cu Dovada de rezervare denumire 
nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., societatea este 
denumită . . . . . . . . . . societate profesională cu 
răspundere limitată (SPRL, IPURL). În toate actele, 
scrisorile, publicaţiile şi alte documente emise de 
societate, denumirea societăţii va fi urmată de 
iniţialele societate profesională cu răspundere 
limitată (SPRL, IPURL).  
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ARTICOLUL 2 
  Sediu  

 
Sediul principal al societăţii este situat în . . . . . . . . . 
.  Societatea îşi poate constitui filiale care se 
înregistrează în Registrul formelor de organizare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLUL 3 
  Formă  

 

b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL: 
 
În concordanţă cu Dovada de rezervare denumire 
nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., societatea este 
denumită . . . . . . . . . . Filiala …………..SPRL). În 
toate actele, scrisorile, publicaţiile şi alte documente 
emise de societate, denumirea societăţii va fi 
…………….Filiala……….SPRL 
 
 

ARTICOLUL 2 
  Sediu  

 
a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL: 
 
Sediul principal al societăţii este situat în . . . . . . . . . 
. . Societatea îşi poate constitui filiale care se 
înregistrează în Registrul formelor de organizare. 
Filialele vor îngloba denumirea societății 
profesionale constitutive mamă și cuvântul filiala, 
urmat de denumirea județului pe raza căruia se 
constituie aceasta. 
 
b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL: 
 
Sediul filialei este situat în ……………………... 
 

 
ARTICOLUL 3 

  Formă  
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Prezenta societate este înfiinţată ca o societate 
profesională de practicieni în insolvenţă, cu 
răspundere limitată, compusă din subsemnaţii 
practicieni în insolvenţă înscrişi în Tabloul UNPIR, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I 
bis, nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., ca practicieni 
în insolvenţă definitivi:  
   - . . . . . . . . . . - asociat;  
   - . . . . . . . . . . - asociat;  
   - . . . . . . . . . . - asociat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………... 
 

ARTICOLUL 5 
  Obiect  

 

a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL: 
 
Prezenta societate este înfiinţată ca o societate 
profesională de practicieni în insolvenţă, cu 
răspundere limitată, compusă din subsemnaţii 
practicieni în insolvenţă înscrişi în Tabloul UNPIR, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I 
bis, nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., ca practicieni 
în insolvenţă definitivi:  
   - . . . . . . . . . . - asociat;  
   - . . . . . . . . . . - asociat;  
   - . . . . . . . . . . - asociat. 
 
b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL: 
 
Prezenta societate este înfiinţată ca o societate 
profesională de practicieni în insolvenţă, cu 
răspundere limitată, compusă din ……. SPRL și 
următorii practicieni în insolvenţă înscrişi în 
Tabloul UNPIR, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I bis, nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . 
. . ., ca practicieni în insolvenţă definitivi:  
   - . . . . . . . . . .SPRL  - asociat;  
   - . . . . . . . . . . - asociat;  
   - . . . . . . . . . . - asociat. 
 
…………………………………………………….. 

 
ARTICOLUL 5 

  Obiect  
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Societatea are ca obiect unic de activitate 
exercitarea în comun a profesiei de practician în 
insolvenţă conform O.U.G. şi Statutului.  
 
………………………………………………..…… 
 

ARTICOLUL 7 
  Durată  

 
Societatea se constituie pentru o durată de . . . . . . . . 
. . ani din momentul înscrierii sale în Registrul 
formelor de organizare, ţinut de Secretariatul 
general al Uniunii. 
 
 
 

ARTICOLUL 8 
  Compunerea patrimoniului social  

 
1. Aportul social de minimum 3.500 lei este 
constituit din numerar . . . . . . . . . . şi în natură, 
evaluat la . . . . . . . . . . lei.  
2. Aportul social este compus după cum urmează:  
   - domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport în 
bunuri/numerar/clientelă/industrie: . . . . . . . . lei;  
   - domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport în 
bunuri/numerar/clientelă/industrie: . . . . . . . . lei;  
   - societatea . . . . . . . . . . . .,. . ., aport în 
bunuri/numerar/clientelă/industrie: . . . . . . . . lei.  
3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale 
asociaţilor sunt constituite din următoarele:  

Societatea/…………Filiala……. SPRL are ca 
obiect unic de activitate exercitarea în comun a 
profesiei de practician în insolvenţă conform 
O.U.G. şi Statutului. 
……………………………..……………………… 

 
ARTICOLUL 7 

  Durată  
 
Societatea/…………Filiala……. SPRL se 
constituie pentru o durată de . . . . . . . . . . ani din 
momentul înscrierii sale în Registrul formelor de 
organizare, ţinut de Secretariatul general al Uniunii. 
 

 
 

ARTICOLUL 8 
  Compunerea patrimoniului social  

 
a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL: 
 
1. Aportul social de minimum 3.500 lei este 
constituit din numerar . . . . . . . . . . şi în natură, 
evaluat la . . . . . . . . . . lei.  
2. Aportul social este compus după cum urmează:  
   - domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport în 
bunuri/numerar/clientelă/industrie: . . . . . . . . lei;  
   - domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport în 
bunuri/numerar/clientelă/industrie: . . . . . . . . lei;  
     
3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale 
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   - . . . . . . . . . . evaluat de către evaluatorul 
autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, 
conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din 
data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei;  
   - . . . . . . . . . . evaluat de către evaluatorul 
autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, 
conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din 
data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei;  
   - . . . . . . . . . . evaluat de către evaluatorul 
autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, 
conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din 
data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asociaţilor sunt constituite din următoarele:  
   - . . . . . . . . . . evaluat de către evaluatorul 
autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, 
conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din 
data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei;  
   - . . . . . . . . . . evaluat de către evaluatorul 
autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, 
conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din 
data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei;  
     
 
b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL: 
 
1. Aportul social de minimum 3.500 lei este 
constituit din numerar . . . . . . . . . . şi în natură, 
evaluat la . . . . . . . . . . lei.  
2. Aportul social este compus după cum urmează:  
- societatea mamă. . . . . . . . . . . .SPRL, aport în 
bunuri/numerar/clientelă/industrie: . . . . . . . . lei. - 
domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport în 
bunuri/numerar/clientelă/industrie: . . . . . . . . lei;  
 - domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport în 
bunuri/numerar/clientelă/industrie: . . . . . . . . lei;  
   
3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale 
asociaţilor sunt constituite din următoarele:  
   - . . . . . . . . . . evaluat de către evaluatorul 
autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, 
conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din 
data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei;  
   - . . . . . . . . . . evaluat de către evaluatorul 
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ARTICOLUL 9 
  Repartizare  

 
Aportul social este divizat în . . . . . . . . . . părţi 
sociale a câte . . . . . . . . . . lei fiecare, integral 
subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit 
aporturilor menţionate la art. 8, astfel:  
   - domnul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . părţi sociale, 
reprezentând . . . . . . . . . . .% din părţile sociale;  
   - domnul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . părţi sociale, 
reprezentând . . . . . . . . . .% din părţile sociale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, 
conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din 
data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei;  
   - . . . . . . . . . . evaluat de către evaluatorul 
autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, 
conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din 
data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei. 
 
 

ARTICOLUL 9 
  Repartizare  

 
a) Pentru constituirea de SPRL: 
 
Aportul social este divizat în . . . . . . . . . . părţi 
sociale a câte . . . . . . . . . . lei fiecare, integral 
subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit 
aporturilor menţionate la art. 8, astfel:  
   - domnul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . părţi sociale, 
reprezentând . . . . . . . . . . .% din părţile sociale;  
   - domnul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . părţi sociale, 
reprezentând . . . . . . . . . .% din părţile sociale.  
 
b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL: 
 
Aportul social este divizat în . . . . . . . . . . părţi 
sociale a câte . . . . . . . . . . lei fiecare, integral 
subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit 
aporturilor menţionate la art. 8, astfel:  
   - societatea mamă. . . . . . . . . . . .SPRL …….. părţi 
sociale, reprezentând . . . . . . . . . . .% din părţile 
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……………………………………………………. 

 
ARTICOLUL 11 

  Adunările generale  
 
   1. Adunarea generală reprezintă totalitatea 
asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru 
toţi asociaţii.  
   2. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă 
dreptul la un vot.  
   3. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea 
generală decât de alţi asociaţi.  
   4. Adunările generale se convoacă de oricare 
dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată 
proba realizarea convocării cu minimum 5 zile 
înainte de data ţinerii lor.  
   5. Adunarea generală se va întruni la sediul 
principal al societăţii sau, cu acordul unanim al 
asociaţilor, în orice alt loc.  
   6. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul 
asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor 
sociale/sau . . . . . . . . . .  
   7. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea 
actelor de constituire este necesar acordul 
asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor 
sociale/sau . . . . . . . 
 
 

sociale;  
   - domnul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . părţi sociale, 
reprezentând . . . . . . . . . .% din părţile sociale. 
………………………………………..…………… 
 

ARTICOLUL 11 
  Adunările generale  

 
1. Adunarea generală reprezintă totalitatea 
asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru 
toţi asociaţii.  
2. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă 
dreptul la un vot.  
3. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea 
generală decât de alţi asociaţi/sau……..  
4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre 
asociaţi prin orice mijloace care să poată proba 
realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de 
data ţinerii lor.  
5. Adunarea generală se va întruni la sediul 
principal al societăţii sau, cu acordul unanim al 
asociaţilor/cu acordul majorității asociaților/cu 
acordul…..% din valoarea părților sociale, în orice 
altă locație.  
 
6.1. Hotărârile adunărilor generale se iau de regulă 
prin votul tuturor asociaţilor și părţilor sociale. 
Actul constitutiv, prin excepție de la prevederea de 
mai sus și de la pct. 2, poate prevedea cerințe mai 
ridicate sau mai scăzute de cvorum și de majoritate.  
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ARTICOLUL 12 
  Atribuţiile adunării generale 

 
Principalele atribuţii ale adunării generale sunt:  
   a) repartizarea venitului net al societăţii;  
   b) mărirea sau reducerea aportului social;  
   c) fuziunea;  
   d) schimbarea denumirii societăţii;  
   e) schimbarea sediului principal;  
   f) crearea sau anularea părţilor de industrie;  
   g) primirea de noi asociaţi;  
   h) excluderea asociatului/asociaţilor;  
   i) alegerea asociatului practician în insolvenţă 
coordonator al societăţii;  
   j) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;  
   k) orice modificare a statutului societăţii.  
 
 

 
 
6.2. Dacă adunarea generală, în privința numirii 
partenerului coordonator, nu poate lucra din cauza 
neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 6.1. 
Adunarea, ce se va întruni la o a doua convocare, 
poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea 
de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul 
întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor 
exprimate.  
 

 
ARTICOLUL 12 

  Atribuţiile adunării generale 
 
Principalele atribuţii ale adunării generale sunt:  
a) schimbarea denumirii societăţii;  
b) schimbarea sediului principal;  
c) înființarea sau desființarea de filiale (exclusiv 
pentru SPRL);  
d) primirea de noi asociaţi;  
e) excluderea asociatului/asociaţilor;  
f) alegerea sau revocarea asociatului/asociaților 
practician/practicieni în insolvență coordonator(i) 
al/ai societății; 
g) fuziunea, divizarea sau lichidarea urmată de 
radierea societății; 
h) mărirea sau reducerea aportului social;  
i) repartizarea venitului net al societăţii;  
j) crearea sau anularea părţilor de industrie;  
k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

l) orice modificare a statutului societăţii.  
 

31  Art. II. - Hotărârea Congresului Uniunii Naționale 
a Practicienilor în Insolvență din România nr. 
3/2007 privind aprobarea Statutului privind 
organizarea și exercitarea profesiei de practician în 
insolvență, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 712 din 16.08.2018, precum 
și cu modificările și completările aduse prin 
prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare 

 

 



 

 

 
  

   Proiect  
   
 
 
  

CONGRES 
 
 

HOTĂRÂREA NR.1/11.05.2019 
privind ratificarea Hotărârii nr. 1/24.04.2019 a A.R.P. privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2019, precum şi a execuţiei bugetului pe anul 2018 și aprobarea planurilor de 

activitate pentru intervalul 2019-2020 
 
 

 În temeiul art. 55 alin. (1), lit. c) şi lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 
privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată prin Legea nr. 254/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din 
România, reunit la Palatul Stirbey-Buftea, în ziua de 11.05.2019, examinând activitatea desfăşurată de 
Consiliul naţional de conducere şi de Consiliile de conducere ale filialelor, execuţia bugetară pe anul 
2018 pe baza bilanţului contabil al Uniunii, proiectul planurilor de activitate pentru intervalul 2019-
2020 şi al bugetului de venituri şi cheltuieli al Uniunii pe anul 2019, 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Ratifică Hotărârea nr.1/24.04.2019 a Adunării Reprezentanţilor Permanenţi de aprobare a 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Uniunii pe anul 2019; 
 
Art.2. Ratifică Hotărârea nr.1/24.04.2019 a Adunării Reprezentanţilor Permanenţi de aprobare a 
Raportului de activitate şi a situațiilor financiare pentru exercițiul 2018 și descărcarea de gestiune; 

 
Art.3. Aprobă planul de activitate al Consiliului naţional de conducere pentru intervalul 2019-2020 şi 
planul cadru de activitate al Consiliilor de conducere ale filialelor. 
 
Semnează 

 
Preşedinte            Secretar general 
 
Niculae Bălan          Alexandru Frumosu 
        



 

  
 
 

  
 
Adunarea reprezentanţilor permanenţi 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.1/24.04.2019 
 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum şi a execuţiei 
bugetului pe anul 2018 

 
 

 în condiţiile art. 56 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în 
insolvenţă, aprobată prin Legea nr. 254/2007, cu modificările şi completările ulterioare și art. 29 
lit. a) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă (r5), 
Adunarea reprezentanţilor permanenţi, prin procedura de exercitare a votului prin 
corespondenţă electronică (aprobată prin Decizia CNC nr. 2/2018), desfăşurată în perioada 18-
22.04.2019, şi validată de Comisia pentru probleme organizatorice prin procesul-verbal din 
data de 23.04.2019 (anexă a prezentei),  
 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
1. Aprobă situaţiile financiare pentru exerciţiul 2018 şi descărcarea de gestiune; 
2. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Uniunii pe anul 2019. 

 
 
 
 
 
 
Preşedinte 
 
Niculae Bălan 
 
 

       

Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România 



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI realizat 31.12. 2018 - estimat 2019 (mii lei)

MII LEI
A Venituri estimat 2018 realizat 2018 estimat 2019

1 I. Cotizatii fixe 1,800       1,839 1,850       
2 II. Contributii variabile 1,100       752 1,100       
3 III. Taxe inscriere candidati examen 200          215 220          
4 IV. Taxe verificare dosar scutire de stagiu        150          159 160          
5 V.Taxe inscriere practicieni in Tabloul de evidenta al Uniunii 350          248 250          
5 VI.Taxe din operaţiuniile reglementate pentru RFO 200          136 150          
6 VII. Rambursări împrumuturi filiale UNPIR 82            123 100          
7 VIII. Dobanzi bancare 15            8 10           
8 XIX. Alte venituri, parteneriate 30            80 50           

Total venituri 3,927       3,560 3,890      

B Cheltuieli
1 I. Organizare actiuni UNPIR, 985          695 830         

din care:
2 I.1. Congres 400          396 450          
3 I.2. Adunarile reprezentantilor permanenti 125          76 100          
4 I.3. Examene (acces în profesie, procedura insolvenţei personale) 60            8 30           
5 I.4. Intalniri profesionale ( ISD-ILD, UPLR) 300          144 150          
6 I.5. Ziua practicianului 100          71 100          
7 II. Sprijin logistic pentru pregătirea profesională continuă 200          249 200          
8 III. Publicatie proprie, PHOENIX. 100          100 120          
9 IV. Imagine. Mass-media. Comunicare. 100          150 150          

10 V. Functionare sediu, 480          585 585 
din care:

11 V.1. Intretinere, utilitati, prestari servicii, protocol 300          410 400          
12 V.2. Consumabile, mijloace fixe, obiecte de inventar 70            62 70           
13 V.3. Abonamente sisteme de comunicare (telefon, fax, internet) 65            64 65           
14 V.4. Cheltuieli functionare si intretinere auto 45            49 50           
15 VI. Salarii/indemnizatii/colaboratori/comisii 1,400       1,234 1,300       
16 VII. Onorarii si cheltuieli firme/cabinete de avocatura si de audit 15            38 50           
17 VIII. Deconturi deplasari 150          153 150          
18 IX. Comisioane bancare 16            10 15           
19 X. Finantari filiale 350          74 350          
20 XI. Parteneriate 40            6 10           
21 XII. Neprevazute -           0 -           

Total cheltuieli 3,836       3,294 3,760      

C. Excedent (+) / Deficit (-) an curent 91            266 130         



 

 

 
  

 Proiect 
   
 
 
  

CONGRES 
 
 

HOTĂRÂREA NR.2/11.05.2019 
 

privind ratificarea Hotărârii nr. 1/10.05.2019 a A.R.P. privind stabilirea tarifelor și standardelor de 
cost pentru onorariile practicienilor în insolvență și cheltuielile de procedură decontate din fondul 

de lichidare. 
 
 
 
 

 În temeiul art. 55 alin. (1), lit. c) şi lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 
privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată prin Legea nr. 254/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din 
România, reunit la Palatul Stirbey-Buftea, în ziua de 11.05.2019,  
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Ratifică Hotărârea nr.1/10.05.2019 a Adunării Reprezentanţilor Permanenţi privind stabilirea 
tarifelor și standardelor de cost pentru onorariile practicienilor în insolvență și cheltuielile de 
procedură decontate din fondul de lichidare. 
 
 
 
Semnează 

 
Preşedinte            Secretar general 
 
Niculae Bălan          Alexandru Frumosu 
        



 

 
 
 

 Proiect 
 
 

HOTĂRÂREA NR.1/10.05.2019 
privind stabilirea tarifelor și standardelor de cost pentru onorariile practicienilor în insolvență și 

cheltuielile de procedură decontate din fondul de lichidare. 
 
 
 

 în temeiul art. 38 alin. (5), art. 56 și art. 57 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată prin Legea nr. 254/2007, 
cu modificările și completările ulterioare, Adunarea reprezentanţilor permanenţi, reunită în ziua de 
10.05.2019,  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 Se stabilesc tarifele şi standardele de cost pentru onorariile practicienilor în insolvență și 
cheltuielile de procedură decontate din fondul de lichidare, constituit conform art. 4 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările şi completările ulterioare și art. 39 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.  
 
Art. 2 Tarifele şi standardele de cost pentru onorariile practicienilor în insolvență și cheltuielile de 
procedură decontate din fondul de lichidare stabilite conform anexei la prezenta hotărâre vor fi 
consemnate integral în Statutul privind organizarea activității practicienilor în insolvență. 
 
Art. 3 Tarifele și standardele de cost pentru onorariile practicienilor în insolvență și cheltuielile de 
procedură stabilite conform prezentei hotărâri pot fi aplicate doar la decontarea din fondul de 
lichidare, în situația în care decontarea se va realiza din averea debitoarei se va respecta procedura 
prevăzută de Legea nr. 85/2006 și Legea nr. 85/2014. 
 
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi supusă ratificării de către Congresul UNPIR. 
 
 
 
 
Semnează 

 
Preşedinte           Secretar general 
 
Niculae Bălan         Alexandru Frumosu 
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Anexă la Hotărârea nr. 1/10.05.2019 
a Adunării reprezentanților permanenți ai UNPIR din 10.05.2019 

 
 

Tarifele și standardele de cost pentru onorariile practicienilor în insolvență și cheltuielile de 
procedură decontate din fondul de lichidare, constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 și 

art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare  
 
 
 

Art. 1. Plata onorariilor practicienilor în insolvenţă ce sunt achitate din fondul de 
lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr.85/2006 și art.39 din Legea nr. 85/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, se va face, pe toată perioada desfăşurării procedurii, în 
ordinea vechimii, la următoarele tarife:  

a) până la 4.500 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de 
insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a 
Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă 
înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 4.500 lei, exclusiv TVA;  

b) 1.000 lei, prevăzut la art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, pentru 
procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA 
onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA;  

c) în cazul procedurilor de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, dar 
provenite din proceduri deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
onorariul va fi de 1.000 lei dacă complexitatea procedurii rămâne la stadiul prezentat în 
raportul privind situaţia economică a societăţii întocmit în conformitate cu art. 260 alin. (4) din 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Indiferent de cuantumul onorariului stabilit de judecătorul-sindic, prin hotărâre, din 
fondul de lichidare se va deconta doar onorariul în limita sumei de 4.500 lei, prevederile art. 
art. 51 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență sunt 
incidente. 
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Se aplică art.116, alin. (2) din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de 
practician în insolvență.  

 
Art. 2. Pentru cheltuielile de procedură admise la plată din fondul de lichidare se 

stabilesc următoarele tarife și standarde de cost:  
a) cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări şi comunicări ale 

actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei 
necesare unor operaţiuni din cadrul procedurii – conform documentelor justificative;  

b) cheltuielile de cazare şi deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în 
insolvenţă la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor 
litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată din afara localităţii unde se află tribunalul care 
judecă dosarul de insolvenţă. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza 
decontului de deplasare, la care sunt ataşate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita 
unui consum de combustibil de 10 l/100 km;  

c) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condiţiile art. 1161 din Statut 
necesare asigurării de către practicianul în insolvenţă a bunei desfăşurări a procedurii (cum ar 
fi, dar fără a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea administrării societăţii debitoare 
şi ţinerea contabilităţii societăţii debitoare în ipoteza în care administratorului special i-a fost 
ridicat parţial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societăţii debitoare în relaţia cu 
partenerii comerciali, precum şi în relaţia cu autorităţi suverane/suprasuverane etc.). În 
condiţiile în care, din constrângeri legate de timp sau pentru distanţe mai mari de 200 km, se 
optează pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al 
călătoriilor la clasa economică. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la condiţii hoteliere de 
maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiaşi decont de deplasare, la care sunt ataşate 
facturile şi bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adăuga şi diurna legală, aferentă 
personalului alocat în acest scop. Se vor aplica prevederile art.117, alin. (4) din Statutul 
UNPIR; 

d) cheltuieli necesare pentru ţinerea contabilităţii societăţii debitoare de până la 500 lei, 
fără TVA, pentru toată perioada derulării procedurii;  

e) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condiţiile art. 116 alin. (4) din 
Statut pot fi și cheltuieli necesare îndeplinirii obligaţiilor de mediu urgente stabilite de 
autoritatea competentă în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 
privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, (cum 
ar fi predarea instalațiilor ce conțin materiale radioactive, substanțe chimice periculoase, etc...) 
și pentru care nu poate fi asigurată păstrarea în condiţiile de siguranță cerute de lege, existând 
un pericol real de poluare a mediului sau de contaminare radioactivă iar din acest motiv 
obligațiile de mediu nu pot fi transmise odată cu imobilul supus valorificării în procedură, 
precum şi cheltuieli legate de elaborarea documentaţiei tehnice/studii de fezabilitate/rapoarte 
de mediu/proiecte necesare identificării soluţiilor fezabile pentru îndeplinirea obligaţiilor de 
mediu şi a costurilor aferente acestor soluţii. Se vor aplica prevederile art.117, alin. (4) din 
Statutul UNPIR; 

f) cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru 
decontarea operaţiunilor de verificare, selecţionare, inventariere şi legare este echivalentul a 15 
euro/ml, iar pentru depozitare 3 euro/ml/an. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a 
acestor cheltuieli, practicianul trebuie să facă dovada organizării procedurii de selecţie a 
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ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunţ privind cererea de 
oferte pe site-ul UNPIR;  

g) onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiţi în acţiunile în 
anulare sau acţiunile în răspundere formulate de către practicianul în insolvenţă şi expertizele 
tehnice încuviințate de judecătorul-sindic din oficiu în acţiunile în anulare sau acţiunile în 
răspundere - până la 1000 lei în funcție de durata acțiunilor. 

Indiferent de cuantumul cheltuielilor de procedură stabilite de judecătorul-sindic, prin 
hotărâre, din fondul de lichidare se vor deconta doar cheltuielile de procedură care respectă 
tarifele și standardele de cost aprobate de ARP, ratificate de Congresul UNPIR, prevederile 
art. 51 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență sunt 
incidente. 

 
CNC va completa procedurile de decontare pentru aplicarea unitară la nivelul UNPIR.  
În scopul bunei gestionări a fondului de lichidare conform destinației prevăzute de art. 

4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, CNC poate plafona cheltuielile 
decontabile lunar din fondul de lichidare. 

 
 
 

Secretar general UNPIR 
 

Alexandru FRUMOSU 
 



 

 

   
Proiect 

 
CONGRES 

 
 

HOTĂRÂREA NR.3/11.05.2019 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în 

Insolvenţă din România nr. 3/2007 pentru aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de practician în insolvenţă 

 
 În temeiul art. 55 alin. (1), lit. b) și art. 59 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată prin Legea nr. 254/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din 
România, reunit la Palatul Stirbey-Buftea, în ziua de 11.05.2019, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se modifică și se completează Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în 
insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului U.N.P.I.R. nr. 3/2007 pentru aprobarea Statutului 
privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, republicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 712 din 16.08.2018. 
 
Art. 2. Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 
privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 712 din 16.08.2018, inclusiv cu modificările și 
completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
 
Art.3. Prezentele modificări şi completări la Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
practician în insolvenţă se vor înainta, spre publicare, către Monitorul Oficial al României, în 
conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. (1), lit. b), teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă. 
 

 
Semnează 

 
Preşedinte             

 
Niculae Bălan           
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