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Legal Magazin va organiza

în noiembrie 2015 cea de-a

doua ediţie a galei Lady

Lawyer. 

Pentru doamnele avocat ale

avocaturii noastre de

business, revista Legal

Magazin dedică o seară de

sărbătoare în care eforturile

Dumneavoastră să fie

răsplătite cu respectul

cuvenit.

Gala Lady Lawyer este o

premieră pe plan național și

dorește să celebreze

doamnele care au reușit să

se impună de-a lungul

timpului în această profesie,

să evidențieze cariere de

succes, dar și să reliefeze

faptul că, în România,

femeile sunt o adevarată

forță în avocatura de

business.

Gala Lady Lawyer va

premia tenacitatea,

pasiunea, viziunea, 

inovația, rigoarea

profesională și capacitatea

doamnelor avocat de a

stabili parteneriate durabile

în interesul societăților în

care activează.

În cadrul evenimentului,
va fi lansată cea de-a treia
ediţie a publicaţiei 
Lady Lawyer.

Detalii și bilete:

www.galaladylawyer.ro

e d i ț i A  i i  
BuCureŞti 

noieMBrie 2015

www.legalmagazin.ro
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După 
20 De ani

Legea 51 / 1995 pentru
organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat a fost

aprobată de Parlament în data
de 7 iunie 1995, fiind semnată
de Adrian Năstase, Preşedintele
Camerei Deputaţilor şi de
Oliviu Gherman, Preşedintele
Senatului. Acest important act
normativ a fost publicat în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, Nr. 116 din 9 iunie
1995. 
Până la acea dată, profesia de
avocat a fost reglementată de
Decretul-Lege Nr.90/1990
privind unele măsuri pentru
organizarea şi exercitarea
avocaturii din România (semnat
de Ion Iliescu, Preşedintele
Consiliului Provizoriu de
Uniune Naţională, pe 28
februarie 1990), Decret care a
abrogat Decretul nr. 281 din 21
iulie 1954 pentru organizarea şi
exercitarea avocaturii. 
În cei 20 de ani de când a intrat
în vigoare, Legea 51 / 1995 a
suferit mai multe modificări,
pentru a fi în pas cu cerinţele
impuse de transformările
radicale ale societăţii româneşti

în această perioadă tumultoasă.
Avocaţii reprezintă un corp
profesional de elită, de serviciile
cărora beneficiază toată lumea:
persoane fizice, ONG-uri, firme
mici şi mijlocii, companii mari
(de stat sau multinaţionale),

societăţi financiar-bancare,
precum şi instituţiile
administraţiei publice locale şi
centrale  - primării, prefecturi,
consilii judeţene, agenţii de stat,
ministere, servicii secrete etc.
Este de remarcat evoluţia
acestei profesii în ultimii 20 de
ani, modul eficient de
organizare a societăţilor de
avocatură din Bucureşti şi din
marile oraşe şi capacitatea
avocaţilor de a se adapta la
schimbările dese ale legislaţiei
şi la solicitările tot mai
sofisticate ale clienţilor.
Totodată, se cuvine să
evidenţiem pragmatismul
avocaţilor, parteneriatele
acestora cu diverse societăţi
străine de avocatură, investiţiile
pe care le fac în pregătirea
profesională continuă, prezenţa
lor consistentă la conferinţe de
specialitate, precum şi suportul
acordat studenţilor la Drept,
unor artişti, asociaţii, fundaţii şi
instituţii de învăţământ
(activităţile de CSR).
Avocaţii au evoluat odată cu
economia românească şi cu
clienţii lor, în ciuda unor
obstacole majore. Legal
Magazin vă propune un
exerciţiu. Cum va arăta acest
corp profesional peste 20 de
ani, atunci când vom avea
instituţii politice credibile, o
administraţie onestă şi modernă,
o clasă de mijloc solidă şi un
sistem educaţional care a
depăşit criza din zilele noastre? 

de mircea fica, editor coordonator
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IONESCU ŞI SAvA aniversează 10 ani
Casa de Avocatură Ionescu
şi Sava a evoluat de la o
cifră de afaceri de 60.000
EUR (în 2005) la 1,8
milioane EUR (în 2014),
fiind în prezent între primii
20 de jucători de pe piaţa
avocaturii de business din
România, cu peste 50 de
clienţi.
După primii 10 ani de
activitate, casa de
avocatură are o echipă
solidă de 21 avocaţi, peste
1.500 de cazuri câştigate în
instanţă şi o Şcoală de vară
privată ce a asigurat până
în prezent trainingul unora
dintre cei mai talentaţi 80
de studenţi la Drept din
toată ţara.
Înfiinţată în 2005 de
partenerii Radu Ionescu
(foto), George Albert
Ionescu, Otilia Sava şi
Alina Neagu, Casa de

Avocatură Ionescu şi Sava
număra în prezent o echipă
de 4 parteneri şi 17 avocaţi,
iar ariile de expertiză ale
echipei includ litigii,
insolvenţă, drept fiscal,
drept bancar, dreptul
concurenţei, fuziuni şi
achiziții. De la înfiinţarea
sa, Ionescu şi Sava a asistat
şi continuă să asiste clienţi

din domenii ca industria
farmaceutică, auto, bănci şi
servicii financiare,
dezvoltare imobiliară sau
producţie industrială – în
portofoliul de clienţi
Ionescu şi Sava regăsindu-
se companii precum
Mercedes-Benz, Novartis,
Angelini, Grupo Lar.
“Am evoluat odată cu
economia românească şi cu
clienţii noştri. Într-o
perioadă relativ scurtă de
timp ne-am construit o
reputaţie solidă în piaţă –
prin livrarea de servicii
juridice de calitate,
înţelegere profundă a
nevoilor şi business-ului
clienţilor, dar mai ales prin
disponibilitatea şi eficientă
echipei”, declară Radu
Ionescu, partener fondator
al Casei de Avocatură
Ionescu şi Sava.

Buzescu Ca a reprezentat compania Wizz
Air într-un litigiu privind respingerea unei
cereri de pretenţii privind despăgubiri în
legătură cu un pretins ajutor de stat.
Potrivit unui comunicat de presă, Buzescu
Ca a reprezentat cu succes compania Wizz
Air, liderul sectorului de transport aerian
low-fare low-cost în Europa Centrală şi de

Est, într-un litigiu privind o acţiune în
pretenţii pentru daune de 10,5 milioane
Euro formulată de Carpatair împotriva
Aeroportului Timişoara pentru un pretins
ajutor de stat acordat companiei Wizz Air
sub forma unor reduceri ale taxelor de
aeroport. Ca urmare a depunerii unei cereri
de intervenţie accesorie, Wizz Air a fost
parte la proces ca intervenient. După ce
instanţa de fond, Tribunalul Bucureşti a
respins iniţial acţiunea depusă de
Carpatair, Curtea de Apel Bucureşti a
respins şi recursul formulat de Carpatair.
Decizia Curţii de Apel este irevocabilă.
Buzescu Ca a reprezentat cu succes şi pe
Statkraft România, şi Travelport România
în litigii fiscale privind rambursarea de
TvA şi, respectiv, obligaţii de plată la
bugetul de stat.

BUzESCU CA 
a reprezentat Wizz Air într-un litigiu

MARAvELA &
ASOCIAţII 

alături de liderii
companiilor 

în expansiune
Maravela & Asociaţii a susţinut

Forbes România în cadrul Growth
Summit, organizat împreună cu

Fast Track Europe. 
După ediţii anterioare ce au avut

loc în Las vegas, Amsterdam,
Sydney, Dallas şi Bacelona,

evenimentul de la Bucureşti a
reunit în calitate de speakeri lideri
de business din Europa de Sud şi

Est şi manageri de top, la nivel
global.

Speakerii - verne Harnish, Steve
Martin, Ari Meisel, Christo

Popov, Alan Miltz - sunt
personalităţi recunoscute global în

domeniul afacerilor, autori a
numeroase cărţi de profil traduse

în până la 26 de limbi, vândute în
sute de mii de exemplare,

directori de programe în cadrul
faimosului Massachusetts Institute

of Technology (MIT) şi
antreprenori de succes.  

În urma participării la Growth
Summit, iată câteva considerente

din partea echipei Maravela &
Asociaţii:

”Fiecare dintre speakeri deţine o
vastă experienţă în afaceri,

discursurile lor şi mai mult,
oportunitatea dialogului cu ei,
reprezintă o şansă rară şi plus

valoare pentru asigurarea
succesului propriei afaceri. Pe

lângă aplicarea metodologiilor de
succes în cadrul propriei firme,

este un avantaj considerabil faptul
că ne susţinem clienţii oferind atât

servicii şi îndrumări la cele mai
înalte standarde calitative cât şi

sfaturi practice menite să crească
potenţialul afacerii acestora.

Alina Popescu, Avocat Asociat
Coordonator. 
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MUŞAT & ASOCIAţII, 
alături de Sterling Resources în transferul
perimetrului Muridava
Muşat & Asociaţii a asistat
Sterling Resources Ltd. cu
privire la transferul
participaţiei de 40% în
perimetrul EX-27 Muridava
din platoul continental al
Mării Negre, aparţinând
filialei sale Midia Resources
SRL, către Petroceltic
Romania B.v., filială a
Petroceltic Resources PLC
– o companie irlandeză
listată la bursa din Londra şi
Dublin, specializată în
segmentul de upstream de
petrol şi gaze. Transferul a
fost aprobat de Agenția
Națională pentru Resurse
Minerale (ANRM) din
România. 
Simultan, Petroceltic
Romania B.v. a achiziţionat
şi participaţia de 30% in
perimetrul EX-28 Est

Cobălcescu, deţinută
anterior de Beach Energy
Ltd. După aprobarea celor
două transferuri de către
ANRM, Petroceltic
Resources PLC a vândut
întregul capital social al

Petroceltic România B.v.
către GvC Investment B.v.,
companie controlată de
omul de afaceri Gabriel
Comănescu. 
„Tranzacția a fost
structurată ca un asset deal
în România cu acceptarea
de către cumpărător a
tuturor obligațiilor aferente
programelor de lucrări de
explorare, fiind urmată de
un share deal în Olanda.
Considerăm că abordarea
comercială pragmatică de
care a dat dovadă întreaga
echipă implicată în proiect
reprezintă unul dintre
elementele care au
contribuit la finalizarea cu
succes a acestei tranzacţii”,
a declarat Cleopatra Leahu
(foto), Partner Muşat &
Asociaţii. 

HIDROELECTRICA, 
nou câştig în instanță

MINISTRUL
jUSTIțIEI 
s-a întâlnit 

cu președintele
C.E.D.O.

Ministrul justiției, Robert
Cazanciuc, a avut joi, 11 iunie

2015, o întâlnire de lucru cu
președintele Curții Europene a

Drepturilor Omului (C.E.D.O.),
Dean Spielmann.

“Am discutat, în primul rând,
despre principalele cauze 

care au condus la constatarea
încălcării de către România a

unor drepturi și la măsurile care
se pot lua de către autoritățile

române. Problema restituirilor,
cauza principală pentru 
care C.E.D.O. a constat

încălcarea de către România a
unor drepturi a fost rezolvată
prin adoptarea în anul 2013 a

legislației în materia restituirii
proprietăților, iar Curtea a
confirmat, în cursul anului 
2014, faptul că noua lege

prevede un cadru adecvat pentru
rezolvarea cererilor de

despăgubire. Succesul acestor
modificări legislative a fost

posibil doar prin dialog constant
cu experți din cadrul

Departamentului de executare a
hotărârilor CEDO și Grefa
Curții, iar pentru sprijinul

consistent acordat României am
ținut să-i mulțumesc în mod deo -
sebit domnului Dean Spiel ma nn",

a subliniat Robert Cazanciuc.
Ministrul a menţionat

preocuparea constantă faţă de
durata procedurilor judiciare,

sens în care Ministerul justiţiei
împreună cu reprezentanții

instituțiilor sistemului judiciar
(Mj, CSM, ICCj, PICCj), a

început un proces de
monitorizare a modului de

aplicare a noilor Coduri.
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Pe 8 iunie 2015 Tribunalul Bucureşti a
respins contestaţia traderului de energie
Alpiq Romindustries împotriva măsurii
Administratorului judiciar EURO
INSOL de denunţare a contractului de

vânzare energie electrică  dintre
Hidroelectrica şi Alpiq Romindustries,
obligând constestatorul să suporte şi
cheltuielile de judecată.
Potrivit unui comunicat de presă, în

acest moment, toate
contestaţiile traderilor de
energie împotriva măsurii
denunţării contractelor au fost
respinse de către Tribunalul
Bucureşti, pe rolul instanţelor
mai aflându-se 16 litigii, din 75
iniţiale, având ca obiect
contestaţii împotriva tabelului
preliminar de creanţe,
contestaţii la forţa majoră din
2012 şi acţiuni în despăgubire.

Pagini realizate de Emiliana Dovan
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2013 a fost marcat de
insolvenţa companiilor
mari, iar în 2014 numărul
procedurilor de insolvenţă
a scăzut. cum aţi descrie
primele luni din 2015 şi
care credeţi că sunt
cuvintele care vor descrie
acest an?

Trendul s-a schimbat în
ultimul an şi într-adevăr,
numărul insolvențelor a
început să scadă. Din păcate
însă, impactul pozitiv în
economie al acestei
schimbări întârzie să apară,
întrucât foarte multe
insolvențe înregistrate în
ultimii ani nu au niciun fel de
active în patrimoniu. vorbim,
așadar, de companii goale, cu
impact aproape inexistent în
economia națională.
La finalul primului trimestru
din 2015, putem discuta
despre o creștere a
interesului pentru
restructurările „out of court”,

pentru rezolvarea stării de
dificultate înainte ca ea să
devină acută și să se
transforme în insolvență.
În paralel, am asistat cu toții
la o serie de mari tranzacții
de portofolii bancare ce
constau în credite
neperformante. Adevărul este
că interesul investitorilor
privați pentru companiile in
distress a crescut
semnificativ.

care sunt domeniile care
prezintă un risc ridicat de
insolvenţă? sunt schimbări
faţă de anii trecuţi?

Echipa de experți a CITR a
analizat situaţia economică
actuală, precum şi indicatorii
ei de impact pentru anul în
curs, urmărind dinamica
fiecărui sector de activitate,
modalitatea de finanțare,
legislația specifică, aspecte
legate de consum și
consumatori.  Pe baza lor au
fost identificate domeniile
care au cel mai mare risc de
insolvenţă în anul 2015,
anume construcțiile,
imobiliarele, transporturile și
industria farmaceutică. 
Raportat la segmentul
companiilor de impact din
economia românească (adică
acele companii care dețin
active de peste 1,5 milioane
euro), aproximativ 9000 de
companii se află în dificultate
sau în stare de insolvență
iminentă. Dintre acestea,
3158 activează în domeniile
real estate, construcții, farma
sau transporturi. Practic 35%
din totalul companiilor de
impact din România cu o
situație financiară delicată
operează într-unul dintre
aceste sectoare de activitate.

există un interes 
crescut Pentru 
restructurările 
„out of court”
interviu cu anDrei cionca, asociat coordonator, ciTr

andrei cionca și-a concentrat atenția în ultimul an pe dezvoltarea grupului de firme ciTr Group, singurul
de acest profil din ţară. Despre insolvenţele înregistrate în românia în ultimii ani spune că foarte multe nu
au niciun fel de active în patrimoniu, impactul lor pentru economia națională fiind aproape inexistent. o
noutate este şi că interesul investitorilor privați pentru companiile in distress a crescut semnificativ.  În
prezent, aproximativ 9000 de companii se află în dificultate sau în stare de insolvență iminentă. Dintre
acestea, 35% activează în domeniile real estate, construcții, farma sau transporturi. Detalii despre toate
acestea şi despre perioada de tranziție spre codul insolvenţei, vă invităm să citiţi în paginile care urmează.
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Dacă imobiliarele și construcțiile
nu sunt chiar o noutate în
categoria companiilor in distress,
în domeniul transporturilor și cel
farmaceutic putem vorbi de o
surpriză. În ceea ce privește
transporturile, aici este de așteptat
ca asimilarea diurnelor acordate
şoferilor cu drepturile salariale şi
taxarea retroactivă a acestora să
genereze un val semnificativ de
insolvenţe. Dintre companiile de
impact din acest domeniu aproape
350 se confruntă cu dificultăți
financiare majore, generând astfel
pierderi anuale de peste
65.000.000 euro.
Domeniul farma este o surpriză
prin prisma faptului că volumele
înregistrează creșteri constante în
ultimii 3 ani. Cu toate acestea, în
multe cazuri durata medie de
încasare a creanțelor depășește
300 zile. Lipsa lichidității
generează o creștere constantă a
îndatorării, ceea ce poate aduce în
discuție insolvența anumitor
lanțuri de farmacii sau chiar a
unor distribuitori de produse
farmaceutice. Raportându-ne la
categoria companiilor de impact,
în acest sector putem determina
un grad de îndatorare mediu de
peste 100%, cu pierderi anuale de
aproximativ 55.000.000 euro.

iunie 2015 înseamnă împlinirea
unui an de la intrarea în
vigoare a legii nr. 85/2014
privind procedurile de preve -
nire a insolvenţei şi de insol -
venţă. cum aţi descrie această
perioadă pentru domeniul
insolvenţei din românia?

Noua lege este mai echilibrată și
a fost gândită pentru a asigura
cele mai bune condiții atât pentru
creditori, cât și pentru companiile
debitoare. Momentan
funcționează în paralel Legea
85/2006, pentru procedurile

deschise până în iunie 2014, și
85/2014, pentru toate procedurile
deschise ulterior. Perioada de
tranziție e firesc să fie dificilă, cu
adevărat bulversantă din punct de
vedere procedural, întrucât același
administrator judiciar adminis -
trează în paralel proceduri care
intră sub incidența ambelor legi.

cum aţi descrie anul trecut şi
prima parte din 2015 din
punctul de vedere al
businessului pe care îl
conduceţi? cum au evoluat
lucrurile în ceea ce priveşte
portofoliul de clienţi al citr?

CITR, divizia noastră de
insolvență, este într-o continuă
creștere. În 2014 și prima parte a
anului 2015 portofoliul companiei
a fost completat de mai multe
societăți mari, mature, printre
care ADM Farm, TMUCB, apele
minerale Bilbor și Succes Nic
Com. 
Ne-am concentrat însă atenția în
ultima perioadă pe evoluția CITR
Group și pe dezvoltarea echipei
de specialiști CIT Restructuring,
companie care a obținut rezultate
remarcabile în doar un an de la
înființare. În portofoliul de
restructurări „out of court” se
regăsesc astăzi deja numeroase
companii de referință, lideri în
domeniile lor de activitate. Ne
mândrim cu acest nou serviciu și
ne bucurăm nespus de rezultatele
frumoase pe care le livrează deja.
Mi-ar plăcea să vă pot povesti
mai multe despre ele, dar
confidențialitatea este una dintre
prerogativele de bază ale proce -
sului de restructurare out of court.
În paralel, am dezvoltat și un
instrument de investiții al
grupului în forma CIT Resources,
precum și un instrument de
investiții in distress, concentrat pe
alocarea de fonduri proprii sau

găsirea de investitori externi
pentru companiile care au nevoie
de infuzii de capital pentru a
redeveni profitabile. Acest
serviciu s-a dovedit extrem de
eficient în restructurarea
Cemacon, de exemplu, unde am
reușit să facem astfel o
restructurare completă a
companiei, urmată de stabilizarea
și readucerea sa pe profit
operațional. 
În altă ordine de idei, tot în
categoria noutăți cu care ne
mândrim, merită să menționăm și
faptul că suntem reprezentantul
României în Forumul
Internațional INSOL Europe.
Radu Lotrean, partenerul și
asociatul meu, este în momentul
de față unul dintre cei mai bine
cotați membri în conducerea
INSOL Europe, fiind co-
președinte al Comitetului Statelor
din Europa de Est (EECC).

conduceți o companie care a
trecut printr-un proces de
creștere destul de accelerată.
care este secretul pentru a
îmbina cu succes viața profe -
sio nală cu cea personală? cât
de important este timpul liber?

Sunt îndrăgostit de ceea ce fac,
așa că nu consider viața mea
profesională ca fiind separată de
cea personală. Mai mult, lucrez
împreună cu unii dintre cei mai
buni prieteni și cu soția mea, așa
că am un motiv în plus să mă
simt la birou ca acasă.
Cred cu tărie că secretul
succesului profesional îl
reprezintă pasiunea și dăruirea de
care dai dovadă atunci când te
implici în ceva. Trebuie să îți
placă, altfel riști să trăiești o viață
captivă în ”AMR până la
weekend”.

Emiliana Dovan

momentan
funcționează în
paralel Legea
85/2006, pentru
procedurile deschise
până în iunie 2014, și
85/2014, pentru toate
procedurile deschise
ulterior. Perioada de
tranziție e firesc să
fie dificilă, cu
adevărat bulversantă
din punct de vedere
procedural, întrucât
același administrator
judiciar
administrează în
paralel proceduri
care intră sub
incidența ambelor
legi.



În primul trimestru al
anului 2015 s-au
deschis 2.740 de

insolvenţe noi, în scădere
cu aproximativ 58% faţă
de aceeaşi perioadă a
anului anterior, când s-au
înregistrat 6.512 de
insolvenţe, potrivit
Studiului Coface realizat
de Iancu Guda, Coface
Romania
Macroeconomic Analyst.
Cu toate acestea, raportat
la 1.000 de firme active,
incidenţa insolvenţelor
este de patru ori mai
mare decât media
înregistrată pe plan
regional, România fiind
pe prima poziţie din
acest punct de vedere. 
Scăderea record a
numărului de insolvenţe
în primul trimestru al
anului 2015 se datorează
scăderii firmelor
insolvente cu cifră de
afaceri sub 100.000
EUR. În acelaşi timp,
contracţia este datorată
şi unui efect de bază
semnificativ (prin
comparaţie cu un record
istoric înregistrat în anul
anterior). Mai mult decât
atât, numărul insolvenţelor
deschise în primele trei luni
ale anului curent în rândul
companiilor cu cifra de
afaceri peste 1 MIL EUR
este de 170 de firme, în
creştere cu aproximativ
13% faţă de aceeaşi
perioadă a anului anterior.
Astfel, şocul social -
numărul locurilor de muncă
care ar putea fi pierdute -
este mai mare cu 24%. Din
punctul de vedere al
distribuţiei sectoriale,
fabricarea produselor

textile, asanarea şi
îndepărtarea gunoaielor,
construcţiile, HORECA şi
industria alimentară sunt în
top 5 sectoare cu cel mai
ridicat nivel al insolvenţelor
raportat la 1.000 de firme
active, se mai precizează în
analiza Coface. (Grafic 1,
Grafic 2)

nUmărUL insoLvenţeLor 
a scăzUT şi În 2014

Numărul insolvenţelor nou
deschise în anul 2014 a
scăzut semnificativ,
comparativ cu anul anterior
(-28% potrivit estimărilor
Coface), ajungând la cca

20.000 de proceduri
deschise. Coface apreciază
că scăderea semnificativă a
insolvenţelor înregistrate în
anul 2014, comparativ cu
anul anterior este una
relevantă strict din punct de
vedere statistic, dinamica
fiind înregistrată pe fondul
unui efect de bază, precum
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românia, 
Pe Prima Poziţie
în ceea ce priVeşte 
inciDenţa insolVenţei
În primul trimestru al anului 2015, numărul insolvenţelor noi a scăzut cu 58% faţă de aceeaşi perioadă a
anului anterior. cu toate acestea, românia este pe prima poziţie în ceea ce priveşte incidenţa
insolvenţelor pe plan regional, relevă analiza coface pentru primele trei luni din acest an. reducerea
record se datorează scăderii firmelor insolvente cu cifră de afaceri sub 100.000 eUr, în timp ce numărul
insolvenţelor deschise în primele trei luni în rândul companiilor cu cifra de afaceri peste 1 milion de euro
este în creştere cu aproximativ 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. acest lucru se traduce
printr-un posibil şoc social mai mare, din cauza locurilor de muncă aflate în riscul de a fi desfiinţate.
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şi a scăderii
numărului de insolvente în
rândul companiilor foarte
mici. Mai mult decât atât,
potrivit numărului de
insolvente estimat,
România, alături de Serbia,
rămâne în continuare în
topul ţărilor cu incidenţa 
cea mai mare faţă de media
din Regiune a insolvenţelor
la 1.000 de firme active.
(Grafic 3)
Sectorul construcţiilor,
fabricarea produselor
textile, asanarea şi
îndepărtarea gunoaielor,
HORECA şi industria
alimentară sunt în top 5

sectoare cu cel mai ridicat
număr al insolventelor nou
deschise pe parcursul anului
2014 raportat la 1.000 de
firme active. Distribuţia
teritorială a cazurilor de
insolvenţă din anul 2014 a
suferit modificări
importante faţă de situaţia
existentă în anul anterior,
Bucureştiul fiind singura
excepţie în care insolvenţele
au rămas la acelaşi nivel.
În ciuda acestui fapt,
aproximativ 95% din
contracţie se datorează
scăderii numărului firmelor
insolvente cu cifra de
afaceri sub 500.000 EUR,
aproximativ 80% dintre
acestea realizând practic o
cifră de afaceri sub 100.000
EUR. În acelaşi timp,
scăderea numărului de
insolvenţe este datorată şi
unui efect de bază
semnificativ (prin
comparaţie cu un record
istoric înregistrat în anul
2013), iar numărul
procedurilor de insolvenţă
deschise în anul 2014 este
cu 11% peste tendinţa pe

termen lung (media pe
ultimii zece ani fiind de
18.180 insolvenţe). Mai
mult decât atât, România
înregistrează în continuare o
incidenţă a insolvenţelor la
1.000 de firme active de
peste şase ori mai mare
decât media înregistrată pe
plan regional, cu 66 de
insolvenţe la 1.000 de firme
active, fiind singura ţară
alături de Serbia care
depăşeşte pragul de 50
pentru acest indicator.
Astfel, apreciem că scăderea
semnificativă a numărului
de insolvenţe în anul 2014
este relevantă doar din

punct de vedere statistic,
fără să propage un efect de
îmbunătăţire al disciplinei
de plată în rândul
companiilor. 
Din punctul de vedere al
distribuţiei sectoriale,
sectorul construcţiilor,
fabricarea produselor
textile, asanarea şi
îndepărtarea gunoaielor,
HORECA şi industria
alimentară sunt în top cinci
sectoare cu cel mai ridicat
număr al insolvenţelor nou
deschise pe parcursul anului
2014 raportat la 1.000 de
firme active. Pe fondul
scăderii numărului şi
sumelor refuzate la plată cu
instrumente de debit în
primele 11 luni ale anului
2014 cu 28% şi respectiv
15%, faţă de aceeaşi
perioadă a anului anterior,
media instrumentelor
refuzate la plată a atins un
nou maxim, respectiv
71.000 RON, de aproape
cinci ori mai mare decât
nivelul înregistrat în anul
2008 (înainte că efectele
crizei financiare globale să

Din punctul de vedere al
distribuţiei sectoriale,
fabricarea produselor textile,
asanarea şi îndepărtarea
gunoaielor, construcţiile,
Horeca şi industria alimentară
sunt în top 5 sectoare cu cel
mai ridicat nivel al
insolvenţelor raportat la 1.000
de firme active.
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se resimtă pe plan local).
Aceasta dinamică nu
confirmă o îmbunătăţire a
disciplinei de plată,
deoarece contracţia valorii
instrumentelor refuzate la
plată este cauzată de o
reticenţă a companiilor de a
mai folosi aceste
instrumente (bilete la ordin
sau CEC-uri), în condiţiile
în care în perioada 2008 -

2013, observăm că:
Majoritatea datoriilor
suplimentare (6,6 MLD
RON) au fost atrase
pentru acoperirea
deteriorării capitalurilor
proprii (pierderi în
creştere cu 1,9 MLD
RON şi dividente plătite
de  1,8 MLD RON) şi a
investiţiilor în creanţe
(2,4 MLD RON ), stocuri

(0,9 MLD RON) şi -0,2
MLD RON trezorerie
diminuată, în condiţiile în
care valoarea contabilă a
activelor fixe a crescut cu
100 MIL RON (nu trebuie
omisă valoarea
amortizării înregistrate în
perioada celor cinci ani
analizaţi, valoare estimată
la cel puţin 3,9 MLD
RON, dar care se reflectă

în capitalurile proprii prin
reportarea rezultatului net,
diminuat prin
contravaloarea
cheltuielilor de
amortizare);
Firmele insolvente au
atras capitaluri cu
precădere pe termen scurt
de la furnizori, şoldul
acestora în totalul
datoriilor pe termen scurt
crescând de la 35% (anul
2008) la 55% (anul 2013);
Peste jumătate din
investiţii au fost orientate
pe termen lung şi s-au
dovedit a fi neprofitabile,
pierderile amplificându-se
în perioada analizată;
Creşterea constantă a
duratei medii de încasare
indică o politică
neadecvată de risc
comercial, durata medie
de încasare a creanţelor
crescând cu 81 de zile în
intervalul analizat, de la
85 de zile (anul 2008) la
167 de zile (anul 2013);
Acest lucru a determinat
plata din ce în ce mai
lentă a facturilor către
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furnizori, durata medie
de plată a furnizorilor
crescând cu 168 de zile
în intervalul analizat, de
la 79 de zile (anul 2008)
la 247 de zile (anul
2013); 
Astfel, durata medie de
colectare a creanţelor s-a
dublat în perioada
analizată, în timp ce
durata medie de plată a
furnizorilor a crescut de
peste trei ori. În aceste
condiţii, durata ciclului de
conversie a banilor a
înregistrat o contracţie de
aproape două luni în
perioada 2008-2013
pentru firmele care au

intrat în insolvenţă în anul
2014;
În acest condiţii,
observăm o practică
instaurată în rândul
acestor companii,

respectiv plată prin rotaţie
selectivă a furnizorilor, în
funcţie (probabil) de
volumului tranzacţiilor,
istoricul relaţiilor de
afaceri, interesele viitoare
sau, pur şi simplu, puterea
de negociere şi importanţa
fiecărui furnizor în parte.
Coface a calculat
„factura” generată de
firmele care au intrat în
insolvenţă în anul 2014,
cine sunt plătitorii şi care
a fost impactul pentru
fiecare categorie.
Secţiunea a 5-a din
studiul Coface „Evoluţia
în timp a firmelor
insolvente şi impactul

acestora asupra
economiei” detaliază
aceste calcule şi
segmentează concluziile
în două etape temporale
(2009-2011, respectiv
2012-2013), cifrele finale
fiind următoarele:
1. Furnizori comerciali: 7
MLD RON 2. 
2. Bănci: 4,4 MLD RON 
3. Acţionari: 2 MLD RON
(nu este un cost real,
direct, ci un cost de
oportunitate)
4. ANAF (statul): 1,3
MLD RON, considerand
şi restul formelor de
întrerupere ale activităţii
pe lângă intrarea în
insolvenţă (suspendare,
dizolvare şi radiere),
120.149 de companii şi-au
întrerupt activitatea în
anul 2014, în scădere cu
16%, comparativ cu anul
anterior. 

În ciuda acestui fapt,
numărul firmelor nou
înmatriculate în primele 11
luni ale anului 2014 a fost
în scădere şi mai abruptă,
respectiv cu 19%,
comparativ cu perioada
similară a anului anterior.
Putem vorbi despre o
revenire graduală şi foarte
greoaie a comportamentului
de plată, pe fondul reducerii
numărului de companii care
îşi întrerup activitatea,
precum şi a instrumentelor
de plată. Toate acestea într-
un mediu economic care nu
este foarte atrăgător pentru
investitorii privaţi şi
iniţiativa antreprenoriatului,
în condiţiile în care numărul
companiilor nou înregistrate
a scăzut semnificativ. 

Emiliana Dovan

concLUziiLe reGisTrULUi comerţULUi

În primele trei luni din 2015 au intrat în insolvenţă aproape 2.900
de companii, în scădere cu 57,5%, faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut, când au intrat în insolvenţă 6.800 de firme. În ceea
ce priveşte domeniile de activitate cu cele mai multe firme
intrate în insolvenţă, în primul trimestru din 2015 s-au păstrat
tendinţele din perioada similară a anului anterior. astfel,
domeniile afectate mai mult de insolvenţă au fost: comerţul cu
ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor personale şi de uz gospodăresc,
Hoteluri şi restaurante, Produse ale industriei prelucrătoare şi
construcţiile.

În 2014 au intrat în insolvenţă 20.696 de societăţi, în scădere cu
30% faţă de anul anterior, potrivit datelor înregistrate de
registrul comerţului. cele mai mari scăderi ale numărului
firmelor intrate în insolvenţă, de peste 50%, au fost înregistrate
în judeţele: argeş, Bistriţa-năsăud, Giurgiu, sălaj şi vaslui. În
acelaşi timp, au existat judeţe unde numărul insolvenţelor nu a
scăzut semnificativ şi chiar a crescut uşor. În judeţul mureş,
numărul firmelor intrate în insolvenţă în 2014 a scăzut cu numai
0,38% faţă de 2013, iar în Harghita numărul acestora a scăzut cu
2,5% în perioada menţionată. singurele judeţe care au
înregistrat creştere a numărului firmelor intrate în insolvenţă în
2014 faţă de anul 2013 sunt olt şi Prahova, cu un procent de
0,82%, respectiv 18,1%.

aproximativ 95% din 
contracţie (n.red. scăderea
insolvenţelor din 2014) se
datorează scăderii numărului
firmelor insolvente cu cifra 
de afaceri sub 500.000 eUr,
aproximativ 80% dintre
acestea realizând practic 
o cifră de afaceri sub 
100.000 eUr.



viorel dinu, 
Partener, coordonator 
al practicii de litigii 
şi arbitraj, Bondoc 
& asociaţii:

Legea privind procedura
insolvenţei persoanelor
fizice vine să completeze o
anumită lacună legislativă şi
reprezintă un element de
noutate în legislaţia
românească, în condiţiile în
care până în prezent nu a
fost reglementată o
procedură de insolvenţă sau
insolvabilitate a persoanelor
fizice care nu aveau calitatea
de comerciant sau
profesionist. Aceasta se
întâmpla chiar dacă şi
vechiul Cod Civil făcea
referire la starea unei
persoane (chiar fizice) de
insolvabilitate, cu consecinţe

juridice corespunzătoare (de
exemplu, în materia
decăderii din beneficiul
termenului de plată). În
stadiul actual al raporturilor
economice şi sociale era
necesară o asemenea
reglementare, care să
instituie o procedură nouă
de realizare a unor creanţe
faţă de debitorii persoane
fizice aflaţi în imposibilitate
de plată a datoriilor, separat
de executarea silită “clasică”
din Codul de Procedura
Civilă.
Principala dezvoltare
pozitivă pe care o aduce
această Lege constă deci

tocmai în instituirea unei
proceduri colective de
urmărire a persoanelor
fizice, în sensul de urmărire
din partea mai multor
creditori şi cu privire la
întreaga avere a debitorului,
în timp ce procedura de
executare silită de drept
comun rămâne una
individuală, pe fiecare bun
sau venit în parte, chiar dacă
şi la aceasta pot participa
mai mulţi creditori.

avem nevoie De ÎncreDere
reciProcă

Esenţială pentru debitorul
persoană fizică este
posibilitatea eşalonării
datoriilor pe o perioadă de
până la şase ani, a limitării
executărilor silite împotriva
bunurilor urmăribile din
averea sa şi în special asupra
locuinţei necesare sieşi şi
familiei sale, precum şi chiar
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sPecialiştii în insolvenţă, 
îngrijoraţi De noua lege 
a insolVenţei 
persoanelor fizice
că românia avea nevoie de o Lege a insolvenţei persoanelor fizice nu încape îndoială. Parlamentul a
adoptat recent un proiect în acest sens care urmează a fi promulgat de Preşedinte. Despre cât de oportună
este această Lege, despre punctele forte, dar şi despre inconvenientele sale  am discutat cu specialiştii din
domeniu.
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ştergerea parţială a unora
dintre datorii (datoriile
reziduale). Toate aceste
avantaje pentru debitor pot
reprezenta însă fie
dezavantaje pentru creditori
(care, eventual, îşi văd
drepturile de creanţă limitate
sau chiar înlăturate în cele
din urmă), dar pe de altă
parte procedurile insitituite
de lege se pot constitui într-o
oportunitate pentru creditori
de a recupera mai mult decât
dacă ar recurge la executarea
silită directă şi imediată a
debitorului lor. Pentru
aceasta este însă nevoie de o
anumită “cultură financiară”
atât din partea debitorului cât
şi a creditorilor, precum şi de
încredere reciprocă în
realizarea şi implementarea
unui plan de rambursare
vaibil. Altfel, va fi
inevitabilă o folosire
abuzivă, cu rea-credinţă, a
noilor dispoziţii de către
debitori sau luarea de măsuri
în forţă de către creditori,
care, în mod individual şi
individualist, ar putea avea
ca unic obiectiv valorificarea
cât mai rapidă şi indiferent
de consecinţe a dreptului lor
de creanţă.

LeGea are mecanisme
comPLicaTe

Un dezavantaj al legii l-ar
putea reprezenta
mecanismul destul de
complicat de gestionare al
procedurilor reglementate
de lege, care implică
participarea nemijlocită a
unor persoane cu cunoştinţe
de specialitate, precum şi a
unei autorităţi nou-
înfiinţate, Comisia de

insolvenţă. Poate că
legiuitorul ar fi putut
rămâne la corpul
practicienilor în insolvenţă
şi doar instanţele
judecătoreşti ca participanţi
la procedură (alături de
debitorii persoane fizice şi
creditori). Implicarea
autorităţilor administrative
putea fi limitată la emiterea
normelor metodologice de
aplicare a legii. În unele
cazuri cel puţin, implicarea
acestei Comisii de
insolvenţă apare ca fiind
vădit inutilă, de exemplu în
art. 66 referitor la
deschiderea procedurii de
insolvenţă în formă
simplificată, când debitorul
se adresează Comisiei, care
apoi se adresează instanţei
pentru deschiderea
procedurii.

Este binevenită coborârea
competenţei instanţelor
judecătoreşti la nivelul
judecătoriei, ca primă
instanţă competentă să
soluţioneze contestaţiile
referitoare la procedurile
reglementate de lege, dar
institiuirea unor completuri
specializate pentru
procedurile de insolvenţă ale
persoanelor fizice este,
poate, un pic excesivă,
nefiind necesar un grad de
specializare atât de
important ca în cazul
insolvenţei reglementată de
Legea nr. 85/2006.

O deficienţă serioasă a legii
o constituie modul de
reglementare a procedurii de
contestaţie la tabelul de
creanţe, respectiv
contestarea drepturilor de
creanţă invocate şi

prezentate de creditori.
Articolul 24 din lege
prevede că se soluţionează
în 20 de zile de la depunerea
ultimei contestaţii, printr-o
singură sentinţă, toate
contestaţiile, fără a se ţine
seama însă că stabilirea
existenţei unui drept de
creanţă poate implica
administrarea de probe care
fac imposibilă, în practică,
soluţionarea problemelor
astfel deduse judecăţii într-
un timp atât de scurt. De
altfel, nici dispoziţiile
corespunzătoare corelative
din Legea nr. 85/2014 nu
sunt respectate în practică,
asemenea contestaţii putând
fi soluţionate chiar în
interval de 1 – 2 ani, în
funcţie de complexitatea
problemelor deduse
judecăţii. Chiar dacă în
cazul persoanelor fizice este
de aşteptat să nu existe
complexitatea din dosarele
de insolvenţă ale
profesioniştilor, experienţa
acestora ar fi trebuit să
determine legiuitorul la o
reglementare mai flexibilă a
modului de soluţionare a
acestor contestaţii.

În fine, o altă problemă o
pot reprezenta costurile
tuturor operaţiunilor şi
suportarea onorariilor
persoanelor însărcinate cu
realizarea procedurilor
(administratorul procedurii
sau lichidatorul), a unor
costuri mai semnificative
conexe (cum ar fi diversele
evaluări ale bunurilor
necesar a fi realizate) sau
faptul că uneori se prevede
“dublarea” formalităţilor,
cum ar fi în situaţia vânzării
bunurilor imobile la

lichidare, când pe lângă
procesul-verbal întocmit de
lichidator, se încheie, în
baza acestuia, şi un act
notarial de vânzare-
cumpărare.

În ciuda unor neajunsuri
punctuale cum ar fi cele
arătate mai sus, sau a altora
care ar fi neîndoielnic
relevate sau corectate în
practică, poate că aplicarea
acestei legi va duce la
naşterea şi dezvoltarea unei
veritabile “culturi financiare”
în rândul tuturor persoanelor
care, fără a fi implicate în
afaceri sau activităţi
profesionale aducătoare de
venit, trebuie să îşi
gestioneze prudent şi
judicios resursele financiare
pe care le au.

vlad Peligrad, 
counsel, 
clifford chance Badea:

Avantajele legii insolvenței
persoanelor fizice:
Protejează debitorii de
bună credință aflați în
dificultate – este o lege cu
caracter eminamente social;
Suspendă executările
silite inițiate împotriva
debitorilor;
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Suspendă calculul
penalităților pe perioada
insolvenței;
Oferă proceduri
alternative de soluționare a
disputei dintre creditor și
debitorul insolvent: 
posibilitatea
implementării unui plan
de redresare (și
posibilitatea unui haircut
al debitului în anumite
limite);
procedura judiciară de
insolvență prin lichidare
de active;
procedura simplificată
de insolvență.

Dezavantaje legii
insolvenței persoanelor
fizice:
principalul dezavantaj
este că procedura nu se
desfașoară în fața unei
instanțe judecătorești – nu
este o procedură judiciară –
ceea ce poate conduce la
vicierea procedurii;
multe neclarități rezultate
din modul de redactare –
este necesară o legislație
secundară pentru a putea fi
pusă în aplicare, legea
neincluzând suficiente
detalii pentru a fi aplicată;
pragul de apelare la
protecția legii (datoria să
fie mai mare de valoarea a
15 salarii minime pe
economie) pare să fie
ridicat, ar fi fost mai
indicat ca acest prag să fie
raportat la veniturile
debitorului;
modalitatea de
compunere a comisiei de
insolvență (reprezentanți ai
diverselor autorități
publice) poate conduce la
birocrație și la îngreunarea
implementării procedurii.

ciPrian dragomir, 
Partener al 
Țuca zbârcea & asociații:

O lege a insolvenței
persoanei fizice este o
necesitate absolută în peisajul
actual; lipsa de educaţie
financiară / economică a
multor persoane fizice
combinată cu apariţia de
evenimente economice
dincolo de controlul lor au
dus la cazuri delicate şi
triste; din acest punct de
vedere, orice e mai bine
decât nimic.
Faţă de proiectele iniţiale
circulate în Parlament, cel
de-acum este un semnificativ
pas înainte: un proiect
îmbunătăţit şi mult mai
echilibrat prin raportare la
anterioarele tentative, iar nu
prin raportare la legislaţia
altor state, faţă de care
actualul proiect îmi pare în
continuare inferior. De
exemplu, rămâne de văzut
dacă legislaţia secundară va
putea să clarifice multele
subiecte care nu-şi găsesc
răspuns tehnic în actualul
proiect. De altfel, proiectul
suferă în general de utilizarea
unui limbaj destul de
echivoc, ce lasă loc de
interpretare. De aceea, în

lipsa unei legislaţii secundare
mai clare, procedura va avea
un grad ridicat de
impredictibilitate şi multe
acte/acţiuni pot conţine un
grad semnificativ de arbitrar.
Astfel că, până la elaborarea
și adoptarea normelor
secundare este greu de dat un
verdict cu privire la impactul
actului normativ asupra
subiecţilor de drept vizaţi.  
Alte aspecte rămase
nerezolvate la nivelul
proiectului vizează, spre
exemplu, modul în care
procedura afectează
soţul/soţia debitorului şi
bunurile proprii sau deţinute
în comun de aceştia:
subiectul este expediat
lapidar într-un articol, care
spune “Independent de
regimul matrimonial
aplicabil, dacă soţii au şi
bunuri sau obligaţii comune
ori sunt codebitori ai
aceleiaşi obligaţii, cererea de
deschidere a procedurii
insolvenţei este depusă de
soţul debitor doar cu

consimţământul celuilalt
soţ”. Iar dacă
consimţământul nu este dat,
ce se întâmplă? Se aplică
procedura doar bunurilor
deţinute în proprietate
exclusivă a soţului debitor
aflat în insolvență? Nu ştim.

caLiTaTea ProcesULUi 
va avea De sUferiT

Sunt chemaţi să aplice
procedura profesionişti
(avocaţi, notari, executori
judecătoreşti, practicieni în
insolvență) aleşi aleatoriu de
comisia de insolvență pe un
onorariu stabilit de aceasta;
un profesionist bun nu este
deloc tentat în actuala
reglementare să se implice în
astfel de proceduri,
neştiindu-şi onorariul şi mai
ales, neputând să-şi aleagă
procedurile în care vrea să fie
implicat. Din acest punct de
vedere, calitatea procesului
va avea de suferit în mod
evident şi s-ar putea să nu-și
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dorească foarte mulți să
figureze pe lista
profesioniştilor abilitaţi să
deruleze procedura în calitate
de administratori ori
lichidatori. Îmi scapă motivul
pentru care debitorul ori
creditorii nu pot propune pe
cineva ori de ce
profesionistul nu poate
conveni cu
debitorul/creditorii onorariul
în baza căruia să deruleze
procedura, la fel cum se
întâmplă în cazul
procedurilor de insolvență
pentru persoanele juridice.
Instanţa de judecată ar trebui
să se pronunţe exclusiv pe
chestiuni de legalitate a
procedurii (la fel ca şi
sindicul în procedura
insolvenței persoanelor
juridice); în proiect, instanţa
este chemată să se pronunţe
inclusiv asupra unor
chestiuni de oportunitate
(judecătorul nu mai este doar
judecător, ci trebuie să fie şi
manager); ar trebuie evitate
astfel de acţiuni/decizii.  

Din punct de vedere
eminamente al procedurii,
comisia de insolvență îmi
pare o structură birocratică
nenecesară şi generatoare de
costuri suplimentare. Câtă
vreme ea nu este necesară în
procedura insolvenței
persoanelor juridice, nu văd
de ce ar trebui să fie necesară
în procedura persoanelor
fizice. Sigur, probabil ea a
fost generată ca urmare a
anumitor îngrijorări privind
un potențial număr extrem de
mare de dosare de insolvență
la nivelul persoanelor fizice.
Probabil, există undeva un
studiu de impact în acest sens
făcut de autorităţi, care să
arate că va urma un val de
dosare, iar atunci decizia
poate părea întemeiată.
Probabil s-a făcut şi un
studiu al impactului celor
două alternative asupra
bugetului statului (dacă e mai
ieftin sau mai scump să se
înființeze noi structuri –
comisia de insolvență – ori
ca viitoarele dosare să fie
preluate tot de instanțe prin
eventuala suplimentare de
personal). 

LeGea nU se va aPLica 
mai Devreme De 12 LUni 
De La PUBLicare

Oricum, până când aceste
noi structuri nu vor fi
funcţionale, legea nu va
putea fi aplicată. La câte
trebuie puse la punct -
legislaţie secundară,
structuri, bugete, reguli etc.
– şi, mai ales, câte instituţii
trebuie implicate în viitor, eu
nu văd o aplicare reală a
legii mai devreme de 12 luni
de la publicarea ei. Probabil

nici păstrarea soluţiei
preluării dosarelor de către
actualele instanțe n-ar fi dus
în mod real la o aplicare mai
rapidă a legii, din lipsa
capacităţii instanţelor de a
prelua dosarele. Însă toate
acestea sunt speculaţii în
lipsa unor studii de impact
date publicităţii. Ar fi, de
asemenea, de văzut dacă
bugetul de stat pentru 2015
prevede sumele de bani din
care urmează să funcţioneze
aceste comisii, ori dacă abia
pentru 2016 vor fi bugetate
astfel de cheltuieli. Dacă
comisia de insolvență este o
soluţie procedurală mai bună
decât instanţele de judecată
este o întrebare la care nu ar
fi corect să răspundem
acum, în absența legislaţiei
secundare care este lăsată de
actualul proiect să
reglementeze, în fapt, aceste
structuri. În actualul proiect
sunt introduse doar nişte
reguli generale, mult prea
puţine, astfel că am
elemente insuficiente pentru
a emite acum o judecată de
valoare privind
funcţionalitatea structurii.

mariana PoPa, 
coordonatoarea 
v.f. insolvență sPrl:

În mod incontestatibil,
existenţa acestei legi
reprezintă un avantaj.
Apariţia sa este oportună în
contextul în care au ajuns la
maturitate creditele bacare
luate de societăţile comer -
ciale ale micilor întreprin ză -
tori şi care au fost garantate
de administratori/asociaţi ca
fidejusori – în condiţiile în
care business-ul era singura
lor sursă de venit, iar acest
business a intrat în
insolvenţă, este evident că
persoanele fizice fidejusori
trebuie să beneficieze de
protecţia legii, întocmai ca şi
persoanele juridice. Pe de
altă parte, dezavantajul major
constă în faptul că este greu
de înţeles de către oamenii
care nu au pregătire de
specialitate, cu atât mai mult
cu cât aceştia sunt segmentul
de populaţie căruia se
adresează. Totodată, există şi
o serie de prevederi neclare,
care ar putea da loc la
interpretări, însă cel mai grav
este faptul că aceste
interpretări vor fi făcute nu
de către o instanţă de
judecată, ci de comisia de
insolvenţă, alcătuită din
funcţionari de stat, care este
posibil să nu aibă pregătire,
sau să nu îşi dorească să îşi
asume răspunderea pentru a
interpreta în mod real, pe
baza unei experienţe în
interpretarea normelor legale.
În plus, fiind o comisie cu
mai mulţi membri, de la
instituţii diferite care
funcţionează în baza unor
ordine şi norme interne
diferite, este foarte posibil să
nu ajungă la concluzii
unitare.

Emiliana Dovan
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au fost publicate recent
datele preliminare ale BPi
şi coface privind evoluţia
insolvenţei în românia, în
primul trimestru din 2015.
Principala concluzie ar fi că
numărul insolvenţelor noi a
scăzut cu 58% faţă de
perioada similară din 2014.
este aceasta o veste bună,
sau numai dovada că scăpăm
de firmele fără activitate? 

În primul rând, faptul că a scă -
zut numărul societăților
împotriva cărora s-a deschis
procedura insolvenței poate fi
interpretat ca o tendință de
redresare a economiei la nivel
național. Într-adevăr, o
scădere cu 58% față de
perioada similară a anului
trecut este una substanțială,
care nu poate fi trecută cu
vederea.
De asemenea, este posibil să
mai existe două motive ale
acestei scăderi. Pe de o parte,
în ultimii ani, au existat foarte
multe societăți calificate între -
prinderi mici și mijlocii, care
au intrat în insolvență sau în
faliment, drept pentru care, în

prezent, numărul societă ți lor
cu răspundere limitată care
pot intra în insolvență este
redus.
Pe de altă parte, potrivit Legii
nr. 85/2014, cererea de
deschidere a procedurii,
formulată de către debitor,
este condiționată de
notificarea organelor fiscale.
Ca urmare a acestor notificări,
organele fiscale se pot
prezenta pentru a efectua
diverse controale. Din această
perspectivă, poate exista un
impediment de natură
psihologică din partea
reprezentanților societăților, de
teama potențialelor controale
ale organelor fiscale. În aceas -
tă situație însă, insol vența este
deja instalată, dar nu este
declarată, iar conse cințe pot
interveni și pe plan al dreptu -
lui penal, deoarece se poate
săvârși astfel infracțiu nea de
bancrută simplă.
În plus, procentul anterior
menționat trebuie interpretat și
prin prisma creșterii
numărului insolvențelor mari.
Împrejurarea că o serie de
societăți cu un capital social

de 200 de lei intră în insol ven ță
sau în faliment poate repre -
zenta o ”curățare” binevenită a
mediului de afaceri, însă
insolvența societăților mari
poate fi problematică, mai ales
în condițiile în care nu este
gestionată corespunzător. Mai
mult, această creștere este
problematică, mai ales din
perspectiva pericolului de
calificare, de către Comisia
Europeană, a ștergerii de
datorii ca ajutor de stat.
În concluzie, faptul că ne
aflăm, încă, pe primul loc în
ceea ce privește numărul pro -
fesioniștilor aflați în insol -
vență este un indiciu al unei
economii românești aflate încă
într-o perioadă de redresare.

tot din analiza coface re -
zul tă că media instrumen -
telor refuzate la plată a
atins un nou maxim, de
aproape cinci ori mai mare
decât nivelul înregistrat în
anul 2008 (înainte ca efec -
te le crizei financiare glo -
bale să se resimtă pe plan
local). încrederea între par -
tenerii de afaceri a scăzut

aşadar foarte mult. ce
urmări va avea acest lucru?

Din păcate, încrederea între
partenerii de afaceri reprezintă
una dintre condițiile pentru
funcționarea în mod normal a
mediului de business.
Refuzarea la plată a
instrumentelor de debit poate
fi însă și o metodă prin care
profesioniștii evită eventuale
dificultăți în recuperarea
sumelor de bani care li se
cuvin, aspect ce poate fi
benefic, privit însă individual.
Cu toate acestea, lipsa
încrederii, manifestată prin
orice mijloc, nu va produce
urmări favorabile mediului de
afaceri.

ce poate fi făcut pentru
îmbună tăţirea relaţiei
firmei insolvente cu
partenerii de business?

Îmbunătățirea relației unei
societăți aflate în insolvență cu
partenerii de business se poate
realiza printr-un plan de
reorganizare cât mai bine pus
la punct. Neîncrederea şi
teama de a mai acorda şanse
firmelor aflate insolvenţă sunt
poate factori care contribuie la
procentul foarte mic de
reorganizare cu care se în cheie
aceste proceduri în România.

ce măsuri sunt necesare
pentru a creşte gradul de
reuşită a fir melor care intră
în insolvenţă?

Într-adevăr, insolvența este de
multe ori percepută ca un
stigmat, ceea ce poate
conduce la neîncredere din
perspectiva mediului de
afaceri. Acest stigmat poate fi
însă atenuat printr-o reală

economia românească 
se află încă într-o perioaDă
De reDresare
interviu cu GHeorGHe PiPerea, Partener fondator, Piperea & asociaţii

faptul că ne aflăm, încă, pe primul loc în regiune din punctul de vedere al firmelor aflate în insolvență este
un indiciu al unei economii românești aflate încă într-o perioadă de redresare, este de părere Prof.
Gheorghe Piperea, Partener fondator, Piperea & asociații. Potrivit acestuia, încrederea între partenerii de
afaceri reprezintă una dintre condițiile pentru funcționarea în mod normal a mediului de business, iar
lipsa acesteia, manifestată accentuat în românia ultimilor ani, nu va produce urmări favorabile mediului
de afaceri. Despre situaţia firmelor aflate în insolvenţă în românia, dar şi despre noua Lege a insolvenţei
persoanelor fizice vă invităm să citiţi în rândurile care urmează. 
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implicare a practicianului în
insolvență, înțelegere din partea
creditorilor și, cum am precizat
anterior, un plan de reorganizare cu
șanse reale de reușită.
Din păcate, numărul societăților
care reușesc să se redreseze prin
intermediul reorganizării este încă
redus. Cu toate acestea, având în
vedere faptul că, potrivit Legii nr.
85/2014, perioada de reorganizare
poate dura până la 3 ani de zile,
este încă prematur să apreciez cu
privire la evoluția numărului de
societăți care vor reuși în imple -
mentarea planului de reorganizare.

Pe 20 mai, Parlamentul a apro -
bat legea insolvenţei persoa -
nelor fizice. Părerile despre
noua lege sunt împărţite, dar în
general practicienii în insolven -
ţă sunt îngrijoraţi vis-a-vis de
modul în care va fi implemen -
tată aceasta. consideraţi că va
avea efecte benefice?

Nu consider că proiectul de lege,
astfel cum a fost aprobat de
Parlament, va avea efecte benefice.
Mai mult, am solicitat Preșe din -
telui României trimiterea acestuia
spre reexaminare Parlamentului. În
opinia mea, proiectul de lege este
neconstituțional, deoarece încalcă
art. 16 și art. 21 din Constituția
României, prin dispozițiile care
prevăd că nu pot beneficia de
prevederile legii cei care nu au
domiciliul stabil sau reședința
obișnuită în România, în cele 6
luni anterioare depunerii cererii,
precum și prin dispozițiile care
prevăd că nu pot beneficia de
prevederile legii cei care au fost
concediați disciplinar.
De asemenea, proiectul de lege
este neconstituțional prin faptul că,
potrivit art. 4 alin. (4) lit. f) pct. 1,
persoanei fizice simplu particular îi
este interzis să înceteze un contract
de muncă, prin acordul părților sau

prin demisie. Astfel, prin acest text
se încalcă prevederile art. 41 din
Constituția României, având în
vedere că persoana fizică simplu
particular este astfel îngrădită să își
exercite dreptul la muncă. 
Cele două efecte esențiale ale
insolvenţei pentru care se poate
spune că acela care apelează la
această procedură este protejat,
adică suspendarea executărilor
silite și înghețarea valorii datoriilor,
se produc doar după ce un plan de
reeșalonare a datoriilor va fi
aprobat de către comisia de
insolvență. Or, la această etapă se
ajunge după o procedură
extraordinar de complicată și
încâlcită, pe care debitorul supra-
îndatorat trebuie să o deruleze timp
de 8 luni de la depunerea primei
notificări către creditori (în varianta
optimistă) până la 2 ani (în varianta
realistă).

În plus, în afară de multiplele
competențe similare cu cele ale
organelor judiciare acordate unei
comisii din care nu face parte
niciun magistrat, cel mai vădit
aspect de neconstituționalitate al
legii este încălcarea dreptului la
locuința personală și familială a
debitorului.

care consideraţi că sunt princi -
palele avantaje ale legii, în
forma actuală, dar dezavan taje?

Legea insolvenței persoanelor
fizice este un act normativ absolut
necesar sistemului juridic
românesc. Cu toate acestea, nu pot
fi de acord cu forma propusă spre
promulgare Președintelui
României, având în vedere că
aceasta nu rezolvă efectiv situația
simplilor particulari aflați în
încetare de plăți.

având în vedere statisticile şi
noutăţile legislative, anul 2015
se anunţă a fi foarte activ în
ceea ce priveşte insolvenţa.
cum estimaţi că va evolua
domeniul în acest an? vor fi
păstrate tendinţele din primul
trimestru?

Este posibil ca tendințele din
primul trimestru să fie păstrate, cel
puțin pentru moment. Având în
vedere faptul că în curând va
interveni perioada de vacanță
judecătorească, o nouă apreciere
statistică va putea fi realizată abia
în toamnă, când este posibil să se
producă efectele pe care le
menționam anterior. În ceea ce
privește insolvența simplilor
particulari, îmi doresc ca
respectivul proiect de lege să nu fie
promulgat de către Președintele
României și să fie trimis spre
reexaminare Parlamentului.

Emiliana Dovan

Îmbunătățirea
relației unei societăți
aflate în insolvență
cu partenerii de
business se poate
realiza printr-un plan
de reorganizare cât
mai bine pus la
punct. neîncrederea
şi teama de a mai
acorda şanse
firmelor aflate
insolvenţă sunt
poate factori care
contribuie la
procentul foarte mic
de reorganizare cu
care se încheie
aceste proceduri în
românia.
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Oaltă problemă pe
care o ridică legea
în forma sa actuală

este încălcarea dreptului de
liber acces la instanță. În
unele cazuri, Comisia de
insolvență acționează ca o
instanță în sine, fără a da
persoanei în insolvență
posibilitatea de a contesta
măsura la judecătorie. 
Administratorul judiciar
este desemnat aleatoriu de
comisia de insolvenţă, din
rândul practicienilor în
insolvență, executorilor
judecătorești, avocaților
sau notarilor publici,
înscriși în Lista
administratorilor
procedurii şi lichidatorilor
pentru procedura
insolvenței persoanelor
fizice. Înscrierea în această
listă specială se va face
doar după promovarea unui
examen organizat de
fiecare corp profesional,
însă sunt incluși automat
practicienii în insolvență și
executorii judecătorești cu
o vechime de peste 5 ani.
Aceast aspect va crea un
tratament discreţionar între
avocaţii şi notarii care
trebuie să-şi exprime
disponibilitatea pentru a fi
incluşi pe lista specială a
administratorilor judiciari,
şi practicienii în insolvenţă
ori executorii judecătorești
cu vechime mai mare de 5
ani, care vor fi incluşi
automat.

De asemenea, legea
impune lichidatorilor o
serie de atribuții, fără ca
acestea să fie detaliate în
vreun fel. De exemplu,
lichidatorul poate cere
denunțarea unor contracte
încheiate de către datornic.
Această lege nu se
completează cu Legea
85/2014 privind
procedurile de insolvenţă,
care reglementează o
procedură specială
permițând
administratorului judiciar
să denunțe contractul în
termen de 3 luni de la
deschiderea procedurii în
vederea maximizării averii
debitorului, ci doar cu

Codul Civil, care nu
permite denunțarea decât în
cazul unei clauze
anterioare de denunțare
inserată în contract, și cu
Codul de Procedură Civilă,
care nu reglementează
deloc instituția aceasta. În
această situație, lichidatorii
s-ar putea afla în
imposibilitatea îndeplinirii
acestei obligații, neavând o
clarificare a limitărilor
acestor atribuții.
”În ciuda deficienţelor
actuale, legea aduce și o
serie de beneficii
importante pentru
persoanele fizice. Poate cel
mai important este acela
că acordă o a doua şansă

datornicilor de bună
credinţă, oferindu-le
protecţie în faţa
creditorilor. Executările
silite vor fi suspendate, iar
penalitățile nu vor mai
putea fi calculate, timp în
care persoana în cauză
poate propune eşalonarea
datoriilor pe baza unui
plan de redresare şi chiar
un haircut al acestora, în
anumite limite”, a declarat
vasile Godîncă-Herlea,
asociat coordonator CITR.

În plus, în cazul în care
implementarea unui plan
de redresare nu va fi
posibilă, lichidarea
activelor persoanei în

aPlicarea legii 
insolvenȚei 
Persoanelor fizice
Va crea Dificultăți 
De orDin tehnic
analiză ciTr

Legea insolvenței persoanelor fizice, așa cum a fost ea votată cu 309 voturi pentru, are o serie de lacune ce
vor îngreuna aplicarea ei. Una dintre ele este constituirea unor comisii de insolvenţă, cu o componenţă
complexă, dar fără nici un reprezentat al creditorilor. De asemena, comisia de insolvență este învestită cu
atribuții decizionale, de control și de supraveghere a actelor persoanei în insolvență ori ale administratorului
procedurii, ceea ce va putea naşte adevărate dificultăţi în practică.
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insolvență se poate face în
anumite limite. Legea
încearcă să împiedice
aruncarea în stradă a rău-
platnicilor de
bună-

credinţă. O măsură în acest
sens este instituirea unui
drept de preferință la

încheierea unui contract
de închiriere a

imobilului
sau a
unei părți
din

acesta, la
un cuantum

al chiriei
stabilit în

condițiile
pieței.

Deși îndelung
așteptată și

discutată,
insolvența
persoanelor fizice

nu are în spate
un studiu de
impact care

să poată
estima numărul

procedurilor ce
vor fi
deschise. În
Franţa, spre

exemplu, de
la introducerea

legii insolvenţei
persoanelor fizice au

fost deschise 700.000 de
dosare, iar în Statele
Unite ale Americii 1,3
milioane.

Specificațiile detaliate ale
Legii insolvenței
persoanelor fizice:
Legea insolvenței
persoanelor fizice se
adresează persoanelor
fizice de bună-credință,
ale căror datorii rezultă
dintr-o activitate ce are ca
scop satisfacerea unei
nevoi personale, cum ar fi
restanţele la furnizorii de

utilităţi, întârzieri la
achitarea ratelor

bancare contractate pentru
achiziţia unui serviciu sau
produs personal etc., și nu
dintr-o afacere ce are ca
scop generarea de profit.
Legea nu defineşte clar ce
înseamnă un debitor de
bună–credinţă, însă face o
enumerare a datornicilor
care nu pot beneficia de
această procedură. Printre
motivele care pot
împiedica o persoană fizică
să intre în insolvență sunt
existenţa unor condamnări
pentru diferite infracţiuni,
întocmirea de acte
frauduloase sau excesiv de
generoase care au diminuat
averea acesteia,
nedepunerea de eforturi
pentru a găsi un loc de
muncă etc.
Intervin organe noi față
de insolvența persoanelor
juridice, cum ar fi Comisia
de insolvenţă, iar
administratorul judiciar
poate fi și un executor
judecătoresc, un avocat sau
un notar, nu exclusiv un
practician în insolvenţă.
Comisia de insolvență
teritorială este alcătuită din
reprezentanți ai Autorității
Naționale pentru Protecția
Consumatorilor,
Ministerului Muncii,
Familiei și Protecției
Sociale, precum și un
reprezentant al
Ministerului Finanțelor
Publice. Comisia de
insolvență centrală este
alcătuită din câte un
reprezentant al Autorității
Naționale pentru Protecția
Consumatorilor,
Ministerului Finanțelor
Publice, Ministerului
justiției, Ministerului
Muncii, Familiei și

Protecției Sociale, Oficiului
Național al Registrului
Comerțului – Direcția
Buletinul Procedurilor de
Insolvență.
Administratorul judiciar
este desemnat aleatoriu de
Comisia de insolvenţă.
Legea nu menționează
posibilitatea ca datornicul
sau creditorii să aleagă
administratorul, așa cum se
întâmplă în cazul
persoanelor juridice.
Administratori judiciari pot
fi practicieni în insolvență,
executorii judecătorești,
avocați sau notarii publici,
înscriși în Lista
administratorilor
procedurii şi lichidatorilor
pentru procedura
insolvenței persoanelor
fizice. Înscrierea în această
listă specială se va face
doar după promovarea unui
examen organizat de fiecare
corp profesional în parte.
Sunt incluși automat în listă
practicienii în insolvență și
executorii judecătorești cu
o vechime de peste 5 ani,
putând opțional să participe
la examen și avocații sau
notarii. Cererile de
insolvență se depun la
judecătoria în a cărei
circumscripție își are
domiciliul sau reședința
datornicul. Tot aici se
depun contestațiile
împotriva deciziilor
Comisiei de insolvență și
cererile de eliberare de
datorii. Instanţa de control
este Tribunalul.
Insolvența persoanelor
fizice poate fi soluționată în
3 feluri: pe bază de plan de
rambursare a datoriilor,
prin lichidare de active sau
procedură simplificată.
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Potrivit ultimelor date
oficiale privind
insolvenţele, numărul

cazurilor noi de firme intrate
în această procedură a scăzut
semnificativ în acest an,
dovadă că economia dă
semne de viaţă. Numărul
firmelor intrate în insolvenţă
în primele patru luni ale
anului 2015 a fost de numai
3833, faţă de 8889 în
intervalul similar din 2014,
respectiv 10.379 în 2013.
Cele mai multe cazuri de
insolvenţă au fost semnalate
în judeţele din Sud-vest
(24%), urmate de cele din
Sud (16%), Centru (15%),
Nord-Est si vest (8%). zona
Bucureşti-Ilfov, în anii trecuţi
liderul afacerilor riscante, se
află abia la 7%, faţă de 21% în
2014 respectiv 18% în 2013.
Ce a determinat această
schimbare pe harta
insolvenţelor din România?
Potrivit analiştilor de la

KeysFin, avem de-a face cu
o reaşezare a afacerilor pe
coordonate mult mai stabile.
"Cei şase ani de criză au
adus schimbări semnificative
în modul în care se face
business în România. Mediul
de afaceri s-a curăţat în parte
de firmele cu probleme (cele
mai multe fiind înregistrate
în Bucureşti-Ilfov), graţie şi
noului Cod al Insolvenţei,
care are prevederi menite să

susţină derularea rapidă a
procedurii falimentului şi să
prevină declararea
insolvenţei în orice condiţii”,
afirmă analiştii de la KeysFin.
Un aport semnificativ,
potrivit acestora, l-a avut şi
comportamentul băncilor,
care au închis orice legătură
de finanţare în raport cu
firmele în insolvenţă. De
asemenea, rolul mult mai
puternic jucat de stat prin

inspecţiile fiscale şi scăderea
perioadei de observaţie la
maximum un an a determinat
tot mai multe firme să caute
soluţii de restructurare în
afara procedurii de
insolvenţă.
Pe de altă parte, după anii

boom-ului economic şi
perioada de criză, oamenii de
afaceri au înţeles că să
semnezi un contract cu ochii
închişi, să tai o factură fără

toPul 
celor mai periculoase zone 
De business Din românia
analiza Keysfin

să faci afaceri în românia este, în continuare, un adevărat "sport" extrem. Trebuie să îţi alegi cu mare
atenţie partenerii, să gândeşti business-ul pornind de la realităţi şi nu de la promisiuni, indiferent de la cine
vin. statisticile Keysfin arată că nu există zonă în care flagelul insolvenţei să nu lovească, însă există
tendinţe la nivel regional pe care este bine să le iei in calcul.



21IUNIE 2015 NUMARUL 7
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

insolvenţă

să ştii cu cine ai de-a face,
reprezintă o misiune sinucigaşă.
Astfel că tot mai multe companii
au ales să contracteze servicii de
business information.
Economiştii avertizează însă că
statistica nu reprezintă decât o
fotografie a unei realităţi mult
mai complexe, plină de provocări.

BLocajUL financiar 
esTe Încă La Un niveL riDicaT

"Sunt încă domenii, precum
retailul, construcţiile şi
agricultura, acolo unde plăţile se
fac cu întârzieri din cauza
comportamentului unor firme
care supravieţuiesc din rulajul
financiar. În momentul în care o
astfel de firmă se blochează,
afectează întreg lanţul comercial",
explică analiştii.
Anul trecut, numarul insolven -
ţelor în România a crescut cu 5%,
de la 29.997 în 2013 la circa
31.500 de firme. Spre compara ţie,
în Rusia au fost aproape 10.000
de insolvenţe în 2014, în Cehia
circa 6.500, iar în Unga ria
puţin peste 15.000. KeysFin
estimează că numărul firmelor în
insolvenţă din România va scădea
în acest an cu 20-30%.

"Trendul marcat de statistici este
unul semnificativ şi pozitiv. Dacă
situaţia economică nu va include
surprize negative, în genul riscu -
lui valutar şi situaţiei externe,
există potenţialul ca România să
iasă din topul ţărilor cu cele mai
multe cazuri de insolvenţă din
Europa”, afirmă analiştii.
Potrivit acestora, acest trend va

influenţa inclusiv atragerea de
investiţii străine. „Noul Cod
Fiscal, scăderea TvA-ului la
alimente, dezgheţarea creditării
de business, toate aceste elemente
ar putea influenţa pozitiv percep -
ţia şi evoluţia business-ului în
România", au mai spus analiştii.

cUm eviţi să inTri 
În Hora insoLvenţeLor

Experţii de la KeysFin au câteva
sfaturi esenţiale pentru cei care
fac business. În primul rând, să
îşi construiască afacerea pornind
de la realităţi, nu pe promisiuni,
indiferent de la cine vin acestea.
În al doilea rând, să se informeze
temeinic cu privire la firmele cu
care vor avea relaţii de business -
cum stau cu cifra de afaceri, cu
datoriile, ce plajă de clienţi au,
dacă prezintă antecedente de
natură să genereze posibile
incidente comerciale etc.
În al treilea rând, este absolut
esenţial construirea unui busi -
ness-plan care să includă asigu -
rări şi fonduri de “rezistenţă” în
caz de blocaj financiar. În altă
ordine de idei, e bine ca oamenii
de afaceri să evite mirajul unei
relaţii comerciale cu o firmă
apărută peste noapte şi să încerce
să îşi construiască grupuri de
afaceri cu firme de încredere, cu
un comportament corect.
Informatiile din materialul de mai
sus sunt culese din barometrul
privind starea business-ului ro mâ -
nesc, un proiect dezvoltat de
KeysFin prin analiza datelor fi -
nan  ciare de la societăţile comer -
ciale şi PFA-urile active din
România. Informaţiile prezentate
în acest material trebuie privite ca
unele orientative, ţinând cont de
faptul că există firme care revin
cu corecţii asupra declaraţiilor
fiscale.

noul cod fiscal,
scăderea Tva-ului la
alimente,
dezgheţarea
creditării de 
business ar putea
influenţa pozitiv
percepţia şi evoluţia
business-ului în
românia.
analiştii Keysfin
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Parlamentul româniei a adoptat
în luna mai legea insolvenţei
persoanelor fizice, fiind
aprobată prin vot final de
camera deputaţilor. ce
înseamnă pentru
dumneavoastră cele 309 de
voturi pro? ce speraţi să se
obţină prin implementarea
acestei legi?

Pentru prima dată după 25 de ani,
România are o Lege a insolvenței
persoanelor fizice, un cadru
legislativ unic care protejează
românii, debitori de bună-
credință, sufocați de datorii.
În România, există sute de mii de
executări silite şi de cazuri în care
oamenii ajung, nu din vina lor, în
imposibilitatea să îşi achite
datoriile scadente. Legea pentru
care m-am luptat să fie adoptată
le oferă şansa de a se redresa
financiar, astfel încât viitorul lor
și al familiilor lor să nu fie
amanetat. Prin votul nostru din
Camera Deputaţilor, în care nici
un parlamentar nu a votat
împotrivă, am făcut istorie
legislativă şi am demonstrat prin
fapte că ne pasă de cei aflați în
necaz. 

care sunt principalele puncte
forte ale legii insolvenţei
persoanelor fizice?

Am prevăzut în lege ca orice
debitor de bună credinţă, din
momentul în care îşi
deschide procedura
insolvenţei persoanei
fizice, să nu mai stea cu
grija că va fi executat
silit sau că rămâne pe
drumuri. 
Un debitor care după
90 de zile de la data
scadentă a unei datorii
ştie că nu mai poate să
le achite are
posibilitatea să ceară
intrarea în insolvenţă.
Astfel, din momentul
declanşării procedurii,
se suspendă orice
executări silite sau
proceduri în fața
instanțelor aflate în
derulare, se suspendă
acumularea de dobânzi
sau penalităţi pentru
întârzieri la plată şi, pe
durata aplicării
planului de
rambursare, nu mai

românia 
are o lege a insolVenței 
persoanelor fizice
interviu cu av. ana BircHaLL, deputat PsD, camera Deputaţilor

Parlamentul româniei a adoptat, în luna mai a anului în curs, Legea insolvenţei
persoanelor fizice, aceasta fiind aprobată prin vot final de camera Deputaţilor. astfel,
un debitor care după 90 de zile de la data scadentă a unei datorii ştie că nu mai poate 
să achite are posibilitatea să ceară intrarea în insolvenţă. Dacă Legea nu este supusă
reexaminării, primul român ar putea intra în insolvenţă la începutul lui 2016, sau chiar
la finalul acestui an. mai multe detalii ne-a oferit chiar iniţiatoarea proiectului
deputatul ana Birchall.



poate fi demarată nicio altă
executare silită.
În baza planului de rambusare,
care se poate întinde pe 5 ani cu
posibilitatea prelungirii cu încă un
an de zile, oamenii pot să îşi
reeşaloneze datoriile, astfel încât
să le poată achita cu menținerea
unui nivel de trai rezonabil pentru
sine și pentru familia lor.
De asemenea, am prevăzut în lege
ca atunci când se demonstrează că
omul a acoperit o cotă de cel puțin
40% sau 50% din valoarea totală a
datoriilor, în condiţiile legii, să
poată să facă  o solicitare de
eliberare de datorii reziduale şi să
nu mai fie urmărit în continuare
pentru restul sumei.

au apărut deja analize ale noii
legi, care susţin că aceasta are
o serie de lacune. una dintre
problemele menţionate este
constituirea unor comisii de
insolvenţă fără nici un

reprezentat al creditorilor.
consideraţi că vor fi

dezavantajaţi
creditorii de
această situaţie?

vorbim despre un
an de zile între
momentul
inițiativei
legislative și
adoptarea
proiectului în
Camerea
Deputaților. În tot
acest timp, Legea
insolvenței a fost
supusă dezbaterii
publice, a trecut prin
comisiile
parlamentare, a
trecut pe la CSM și
pe la reprezentanții
Ministerului
justiției. Deci, s-a
lucrat foarte mult

la acest proiect și toate punctele
de vedere constructive au fost
acceptate și se regăsesc în textul
final. Sigur însă că o Lege a
insolvenței înseamnă un volum
mare de muncă și eu spun că am
reușit să finalizăm un proiect
echilibrat. 
Ca să vă răspund punctual la
întrebare, într-adevăr, în Comisia
de Insolvență nu va fi un
reprezentant al creditorilor, la fel
cum nu va exista nici un
reprezentant al debitorilor.
Comisia va reprezenta însă în
mod obiectiv interesele tuturor
părților, în conformitate cu
prevederile legii, miza fiind aceea
de a oferi românilor cu datorii
posibilitatea reală de a se redresa
financiar.

altă problemă semnalată este
încălcarea dreptului de liber
acces la instanță, în cazurile în
care, comisia de insolvență
acționează ca o instanță în sine,
fără a da persoanei în
insolvență posibilitatea de a
contesta măsura la judecătorie.
vor exista ajustări ale legii
insolvenţei persoanelor fizice
pentru a evita aplicarea greoaie
a acesteia?

În formula inițială, textul legii
prevedea ca procedura de
insolvență în cazul persoanelor
fizice să se deruleze exclusiv în
instanță. Reprezentanții CSM și ai
Ministerului justiției au semnalat
că, pe o astfel de variantă, există
riscul aglomerării instanțelor,
ținând cont că vorbim de
aproximativ 800.000 de oameni
care au restanțe la creditele
bancare și care ar putea solicita
intrarea în insolvență, fără a mai
lua în calcul și românii cu alte
tipuri de datorii. Așa s-a ajuns la
crearea Comisiilor de Insolvență,
ca propunere venită și susținută

tocmai din zona reprezentanților
justiției, pentru ca românii care
vor trece prin această procedură
să nu fie nevoiți să aștepte luni
întregi termenele instanțelor, și
așa destul de aglomerate. Comisia
de Insolvență nu îngreunează
aplicarea legii, ci dimpotrivă, vine
în întâmpinarea românilor,
scurtând termenele.

în continuare, sunt necesare o
serie de etape până la punerea
în aplicare a legii insolvenţei
persoanelor fizice. când
estimaţi că va intra în
insolvenţă prima persoană
fizică din românia?

Legea a plecat spre promulgare în
această săptămână (n. red. 1-5
iunie 2015). Domnul președinte
Iohannis are la dispoziție, conform
Constituției, 20 de zile pentru a o
promulga sau pentru a o retrimite
Parlamentului spre a fi
reexaminată. Având în vedere că
proiectul a fost votat cu 309 voturi
pentru și niciunul împotrivă, nu
văd vreun motiv pentru ca Legea
insolvenței persoanelor fizice să
nu fie promulgată. De la
momentul promulgării urmează
publicarea în Monitorul Oficial,
moment de la care legea intră
oficial în vigoare. În termen de 6
luni de la intrarea în vigoare
trebuie întocmite normele
metodologice de aplicare a Legii
și înființarea efectivă a Comisiilor
de Insolvență, care vor funcționa
pe lângă Autoritatea Națională
pentru Protecția Consumatorilor
(ANPC). Așadar, după cele 6 luni
vom avea cadrul complet (și legal,
și logistic) pentru ca Legea
insolvenței persoanelor fizice să
producă efecte, iar românii aflați
în necaz financiar vor putea, în
baza legii, să solicite insolvența.

Emiliana Dovan

comisia de
insolvență nu va fi
un reprezentant al
creditorilor, la fel
cum nu va exista nici
un reprezentant al
debitorilor. comisia
va reprezenta însă în
mod obiectiv
interesele tuturor
părților, în
conformitate cu
prevederile legii,
miza fiind aceea de a
oferi românilor cu
datorii  posibilitatea
reală de a se redresa
financiar.

am prevăzut în lege
ca atunci când se
demonstrează că
omul a acoperit o
cotă de cel puțin 40%
sau 50% din valoarea
totală a datoriilor, în
condiţiile legii, să
poată să facă  o
solicitare de
eliberare de datorii
reziduale şi să nu
mai fie urmărit în
continuare pentru
restul sumei.
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deși cadrul legal exista încă din
1887,  ca un capitol în codul
comercial, prima lege dedicată
insolvenței a apărut în românia
în 1995, legea 64/1995 (privind
procedura reorganizării
judiciare şi a falimentului). au
trecut de atunci 20 de ani şi
sunteţi cel mai indicat
specialist în domeniu care ar
putea să facă o retrospectivă.
cum aţi descrie ultimele două
decenii în ceea ce priveşte evo -
luţia insolvenţei în românia?

Cei care îşi desfăsoară activitatea
în  acest domeniu cunosc ceea ce
însemna domeniul insolvenţei

acum două decenii. După această
perioadă în care indubitabil,
lucrurile au evoluat, se pot trage
nişte concluzii susţinute de ceea
ce se întâmplă în activitatea
practică.
În ceea ce priveşte insolvenţa în
România, ultimele două decenii
pot fi caracterizate prin progres şi
dezvoltare.

în iunie 2015 se împlineşte
primul an de la intrarea în
vigoare a legii privind
procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă,
lege care s-a dorit a fi codul
insolvenţei. ce părere aveţi

despre noua legislaţie? care
sunt plusurile şi minusurile
sale?

La acest moment suntem în
prezenţa unei legi care de la
forma iniţială supusă procesului
legislativ a fost îmbunătăţită
semnificativ. Dacă la început au
fost o serie de minusuri asupra
cărora mi-am expus punctul de
vedere, forma actuală a Legii
privind procedura insolvenţei şi
de insolvenţă, este una rezonabilă
şi adaptată situaţiilor practice.
Experienţa ne arată faptul că
legiuitorul nu poate prevedea
toate problemele ivite în cadrul
procedurii, însă domeniul
insolvenţei în România se află în
prezent într-o poziţie favorabilă,
oferind soluţii de interes major
mediului economic şi financiar.
Forma actuală a legii este
rezultatul unei perioade de muncă
asiduă, cu dezbateri şi controverse
care în final au dus la o lege
completă şi eficientă, atât pentru
interesele debitorului cât şi pentru
creditori.

Principalul şi primul ecou al
legii 85/2014 pare să fi fost
reducerea numărului de
insolvenţe noi. sunteţi de acord
cu această afirmaţie? ce anume
a generat această scădere?

În primul rând, la acest moment
asistăm la o redresare economică
în toate domeniile iar în acest sens
statisticile ne arată ieşirea din
criza economică în care s-a aflat
România în ultimii ani.
Pe fondul acestei schimbări se
poate constata revenirea
consumului, creşterea producţiei,
relaxarea condiţiilor de creditare.
Toate acestea reprezintă factori
care influenţează şi starea
economică a societăţilor iar
reducerea numărului de insolvenţe

forma actuală a legii
este rezultatul unei
perioade de muncă
asiduă, cu dezbateri
şi controverse care în
final au dus la o lege
completă şi eficientă,
atât pentru
interesele
debitorului cât şi
pentru creditori.

asistăm 
la o reDresare economică 
în toate Domeniile
interviu cu arin ocTav sTănescU, Preşedintele UnPir
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de la aproximativ 8.800 la 3.800
pentru aceeaşi perioadă a anului
2014 este rezultatul modificărilor
climatului economic. În acest
context, vreau să cred că şi Legea
85/2014 a contribuit la acest
rezultat.

cum aţi descrie această primă
parte a anului 2015 din punctul
de vedere al insolvenţelor noi?
ce cuvinte consideraţi că vor
caracteriza anul în curs?

Din punct de vedere al
insolvenţelor noi, prima parte a
anului 2015 aş putea să o
caracterizez ca o perioadă de
adaptare la noile condiţii ale Legii
85/2014, lucru valabil pentru toate
organele care aplică şi participă în
această procedură.
Îmi doresc ca anul în curs să fie
caracterizat prin disciplină
economică, redresare şi dezvoltare
sustenabilă a afacerilor din
România. 

care sunt sectoarele economice
cu risc ridicat de insolvenţă?

Din informaţiile publice
înregistrate la Oficiul Registrului
Comerţului, cele mai multe cazuri
de insolvenţă s-au înregistrat de
către agenţii economici ce
desfăşoară activităţii de comerţ cu
ridicata şi cu amănuntul, domeniul
construcţiilor şi cel hotelier, iar în
raport de situaţia înregistrată
pentru aceeaşi perioadă a anului
trecut, se pare că acestea
reprezintă principalele sectoare
economice supuse unui risc ridicat
de insolvenţă.

care sunt principalele motive
din cauza cărora rata de succes
a afacerilor cu probleme
financiare a fost mereu atât de
scăzută? consideraţi că există
premise pentru a vedea mai

multe cazuri de insolvenţă
finalizate prin reorganizare?

Toţi creditorii implicaţi în
procedură trebuie să înţeleagă că
aceasta are un caracter colectiv şi
doar împreună pot schimba,
respectiv influenţa rata de succes
a acestor afaceri. 
Este extrem de important ca toate
organele implicate în procedura de
insolvenţă să conştientizeze
importanţa procedurii pentru
susţinerea dezvoltării şi
reorganizării agenţilor economici,
iar aici în primul rând mă refer la
statul român, prin organele fiscale.
Câtă vreme reprezentanţii ANAF
nu depun eforturi pentru a asigura
o comunicare eficientă şi a oferi
şansa de reorganizare debitorilor 
aflaţi în procedură, rata de succes
se va menţine la acelaşi nivel
scăzut.
Prin Legea 85/2014 tocmai acest
aspect s-a avut în vedere: oferirea
unor pârghii şi crearea unor
premise pentru creşterea şanselor
de reorganizare. Cu toate acestea,
procedura este colectivă iar
interesul comun al creditorilor cu
cele ale debitorului trebuie să se
manifeste în aceeaşi direcţie,
respectiv finalizarea procedurii
prin reorganizare. Din punct de
vedere al legiuitorului, premisele

au fost asigurate prin dispoziţiile
Legii 85/2014.

unPir s-a remarcat în ultimii
ani ca un corp profesional
foarte bine organizat. ce stra -
tegie de dezvoltare a unPir
aveţi pe termen scurt şi mediu?

UNPIR este într-o continuă
dezvoltare, iar dacă este să
vorbim despre evoluţia acestui
corp profesional în ultimele două
decenii, se poate observa că după
multe eforturi am reuşit să ne
plasăm pe aceeaşi poziţie alături
de celelalte profesii liberale.
Strategia de dezvoltare a UNPIR
implică printre altele, obiective ce
ţin de asigurarea desfăşurării
activităţii la cele mai înalte
standarde profesionale prin
asigurarea condiţiilor de pregătire
continuă pentru toţi practicienii,
promovarea şi implementarea
unor criterii profesionale eficiente
pentru desemnarea practicianului
în insolvenţă, implementarea unor
soluţii pentru gestionarea şi
valorificarea averii debitorului în
cadrul procedurii. 

într-un raport al Berd se arată
că ţara noastră este pe primul
loc (din 27 de state evaluate) în
ceea ce priveşte gradul de
dezvoltare al profesiei de
practician în insolvenţă. cum
comentaţi această evaluare? 

Pe toţi ar trebui să ne bucure acest
rezultat. Dezvoltarea profesiei de
practician în insolvenţă şi plasarea
României pe primul loc a fost
determinată în primul rând de
cadrul juridic şi funcţional ce
asigura exercitarea acestei
profesii, şi fără modestie,
eforturile depuse de UNPIR în
acest sens trebuie recunoscute.

Mircea Fica

este extrem de
important ca toate
organele implicate în
procedura de
insolvenţă să
conştientizeze
importanţa
procedurii pentru
susţinerea
dezvoltării şi
reorganizării
agenţilor economici,
iar aici în primul rând
mă refer la statul
român, prin organele
fiscale. câtă vreme
reprezentanţii anaf
nu depun eforturi
pentru a asigura o
comunicare eficientă
şi a oferi şansa de
reorganizare
debitorilor aflaţi în
procedură, rata de
succes se va menţine
la acelaşi nivel
scăzut.
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românia a obţinut, anul
trecut, la londra, primul
loc pentru dezvoltarea
profesiei de practician în
insolvenţă. ţara noastră a
obţinut punctajul maxim la
toate categoriile analizate,
într-un studiu la care au
participat 27 de ţări. ce a
însemnat pentru
dumneavoastră această
recunoaştere? ce înseamnă
pentru românia?

Este un rezultat onorant
pentru România, de
recunoaștere a eforturilor
tuturor părților implicate în
procedura insolvenței, de a
reglementa această profesie,
de a asigura formarea
profesională continuă a
practicienilor și nu în ultimul
rând, de recunoaștere, la un
nivel atât de înalt, a
conținutului noului act
normativ în materia
insolvenței - un factor extrem
de important pentru mediul
economic şi financiar. 
Faptul că avem o lege
modernă și echilibrată, dar și
o tradiție de peste 15 ani în
gestionarea procedurilor de
insolvență, se datorează, în
mare măsură, Uniunii
Naţionale a Practicienilor în
Insolvenţă din România,
întrucât mare parte din
dispoziţiile normative în
vigoare – şi mă refer aici la
Statutul profesiei şi la codul
deontologic sunt elaborate de
către Uniune fiind dispoziţii
de autoreglementare şi iată ca
evaluarea acestora ne-a
propulsat pe primul loc în
topul BERD.
Pentru mine a fost cu atât mai
emoţionant, în contextul în
care nu cunoşteam rezultatul
acestei evaluări – ea a fost

sunt necesare 
seminarii comune 
cu procurorii şi juDecătorii
De penal 
interviu cu simona miLoş, Preşedintele institutului național pentru Pregătirea Practicienilor în insolvenţă

Trăim o perioadă de efervescenţă legislativă în ceea ce priveşte domeniul insolvenţei, împlinirea primului
an de la intrarea în vigoare a Legii 85/2014 şi adoptarea recentă a Legii insolvenţei persoanelor fizice,
fiind numai două exemple. simona miloş, Preşedintele institutului național pentru Pregătirea
Practicienilor în insolvenţă, ne-a vorbit pe larg într-un interviu despre cele mai importante subiecte ale
momentului.
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făcută publică de către
reprezentanţii BERD cu ocazia
conferinţei de lansare ce a avut loc
la Londra iar eu eram
reprezentanta României ca
vorbitor, alături de colega mea,
Andreea DELI – membră a
consiliului ştiinţific al INPPI,
având un material care trata
tocmai modalitatea de
reglemenatre a profesiei şi
pregătirea profesională a
membrilor Uniunii realizată prin
intermediul Institutului pe care îl
conduc.
Erau prezenţi reprezentanţi ai
instituţiilor financiare
internaţionale: BERD, World

Bank, FMI, dar şi reprezentanţi ai
mediului academic şi universitar,
organizaţiile profesionale
omoloage din ţările cu traditie-
UK, Germania, Franţa, SUA şi
reprezentanţi ai celor 27 de state
evaluate de către BERD.
Ce pot să vă spun este ca în orice
împrejurare în care auzi rostit
numele ţării tale pe primul loc al
unui top al celor mai performanţi,
este de-a dreptul copleşitor. Îmi
imaginez ce trebuie să simtă marii
noştri sportivi, pentru care am
toată preţuirea, atunci când câştigă
o competiţie.

care sunt noutăţile şi proiectele
importante ale institutului
național pentru Pregătirea
Practicienilor în insolvenţă
(inPPi) în cea de-a doua
jumătate a anului în curs?

Trăim o perioadă de efervescenţă
legislativă care ne obligă să
lucrăm cu motoarele turate la
maxim: avem conferinţe,
seminarii, stagii de pregătire
pentru examenul de definitivat,
astfel încât lectorii INPPI au mai
toate weekendurile rezervate
acestor evenimente.
În această săptămână (8-12 iunie)
misiunea Băncii Mondiale este în
România iar INPPI este prezent la
conferinţa care are loc la Palatul
Parlamentului în data de 11 iunie
pe tema codului insolvenţei – un
an de la intrarea în vigoare.
Este un eveniment de înaltă ţinută,
organizat de către Banca Mondială
la care participă Ministerul
justiţiei, Camera Deputaţilor,
reprezentanţii Ministerului de
Finanţe şi cei ai ARB, asociaţia
firmelor de leasing, UNEj,
Uniunea Notarilor Publici şi am
onoarea de a fi lector alături de o
elită a specialiştilor în domeniu.
Şi în acest an, Institutul continuă
colaborarea cu Institutul Naţional

al Magistraturii, prin organizarea
unui număr de 5 conferinţe la
nivel naţional, la care sunt
aşteptaţi peste 200 magistraţi de la
instanţele specializate în
insolvenţă şi de la Curţile de Apel
şi aproximativ 700 practicieni în
insolvenţă.
După întâlnirile purtate la
Consiliul Superior al Magistraturii,
între reprezentanţii UNPIR şi cei
ai CSM, s-a ajuns la concluzia că
este necesară organizarea de
seminarii comune cu procurori,
judecători de penal şi practicienii
în insolvenţă, dat fiind impactul pe
care sfera dreptului penal o are, în
ultima vreme, asupra companiilor
aflate în procedura de insolvenţă şi
asupra drepturilor creditorilor
concursuali.
Prin aceste seminarii,  se
urmăreşte deschiderea unui dialog
prin care în primul rând să se
identifice aspectele de interferenţă
ale celor două domenii,  modul în
care această întrepătrundere
afectează drepturile participanţilor
la procedura insolvenţei, iar în
contextul în care vor fi identificate
problemele se vor căuta soluţii de
rezolvare a acestora.
Dacă sunt chestiuni legate de
interpretarea dispoziţiilor legale,
acestea vor putea fi remediate
printr-o abordare jurisprudenţială
unitară; în cazul în care se va
aprecia că este nevoie de o
intervenţie legislativă, chiar dacă
această chestiune este dificil de
realizat, faptul că sunt semnalate
anumite disfuncţionalităţi, este un
punct important de pornire în
reaşezarea şi redefinirea unor
concepte şi a unor instituţii.
Sperăm că primele seminarii
comune cu procurorii şi
judecătorii de penal să aibă loc în
toamna acestui an. Aşa cum am
discutat cu reprezentanţii INM, o
soluţie ar putea fi organizarea de
seminarii cu un număr restrâns de

asistăm în
continuare, la un
dezinteres al
creditorului bugetar
de a sprijini
reorganizarea, în
sensul în care ignoră
dispoziţiile legale
care obligă la
efectuarea testului
creditorului privat şi
care i-ar evidenţia
creditorului bugetar
soluţia cea mai bună
de recuperare a
creanţei bugetare.
acest test reprezintă,
în fapt, o evaluare pe
care creditorul
bugetar ar trebui să
o facă, asemeni
oricărui creditor
privat şi diligent,
asupra sumelor pe
care le-ar primi într-
o reorganizare a
debitorului în raport
cu sumele pe care le-
ar primi într-o
procedură de
faliment a acestuia.
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participanţi, pentru a putea fi
interactive, dar cu o
transmitere on-line care să
permită şi celor care fizic nu
sunt de faţă să adreseze
întrebări, să poată interveni şi
să ia cunoştinţă de subiectul
dezbaterilor.
Ceea ce vreau să subliniez
este faptul că este important
ca fiecare să înţeleagă
problemele practice cu care se
confruntă cealaltă parte. Dacă
privim izolat, fiecare are o
direcţie şi o viziune care
justifică pe deplin o anume
conduită însă o privire de
ansamblu, ne relevă că
rezultatul nu este cel mai bun.
Chiar dacă pe moment
obţinem rezultate care din
perspectiva practicienilor în
insolvenţă sau din perspectiva
organelor de urmărire penală
pot fi satisfăcătoare pentru
ţelul imediat urmărit, pe
termen mediu şi lung, aceste
măsuri pot afecta echilibrul şi
chiar securitatea circuitului
civil. 
Orice dezechilibru generează
un cost pe care societatea
românească va trebui să îl
plătească la un moment dat.
Cred că dialogul timpuriu este
cea mai bună cale de a găsi
soluţia corectă.

sunteţi unul dintre
specialiştii care au
contribuit semnificativ la
elaborarea codului
insolvenței. Principalul
scop al legii nr. 85/2014
privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă, îmi spuneaţi
într-un interviu anterior, a
fost obţinerea unui
echilibru între interesele
debitorului şi cele ale
creditorului. cum

percepeţi evoluţia legii,
acum, la un an de la
intrarea în vigoare?

O analiză corectă a
performantei unei legi trebuie
făcută prin raportare la
obiectivele cheie urmărite la
elaborarea actului normativ.
Statisticile dovedesc faptul că
numărul insolvenţelor a
scăzut simţitor iar dacă la
început am pus această
scădere pe seama introducerii
valorii - prag şi pentru
societăţile dizolvate potrivit
Legii nr. 31/1991, care intrau
direct în procedura de
faliment, ulterior am realizat
că procentul de scădere a
numărului de dosare
depăşeşte cu mult acest gen
de proceduri,  ceea ce
înseamnă că dintr-un anume
punct de vedere, legea şi-a
atins scopul.

În continuare, ne lovim însă
de o mentalitate clădită în anii
de aplicare a legii vechi, cum
că insolvenţa este deseori
asociată cu frauda debitorilor
iar acest lucru descurajează pe
cei de bună credinţă care s-ar
putea redresa printr-un plan
de reorganizare eficient. 
Asistăm în continuare, la un
dezinteres al creditorului
bugetar de a sprijini
reorganizarea, în sensul în
care ignoră dispoziţiile legale
care obligă la efectuarea
testului creditorului privat şi
care i-ar evidenţia creditorului
bugetar soluţia cea mai bună
de recuperare a creanţei
bugetare. Acest test
reprezintă, în fapt, o evaluare
pe care creditorul bugetar ar
trebui să o facă, asemeni
oricărui creditor privat şi
diligent, asupra sumelor pe
care le-ar primi într-o

reorganizare a debitorului în
raport cu sumele pe care le-ar
primi într-o procedură de
faliment a acestuia.
Este logic dar şi economic, că
decizia de sprijinire sau de
votare împotriva unui plan de
reorganizare să se bazeze pe
alternativa cea mai
avantajoasă din punct de
vedere financiar iar creditorii
bugetari trebuie încurajaţi să
negocieze. 
Un efect pozitiv l-au avut
noile dispoziţii procedurale
care garantează transparenţa
procedurilor. Faptul că toate
măsurile practicianului în
insolvenţă pot fi contestate
doar după publicarea măsurii
în Buletinul Procedurilor
Insolvenţei iar termenul de
contestare curge de la acest
moment, asigură confort şi
stabilitate participanţilor. La
fel, faptul că nu mai pot fi
convocate intempestiv şedinţe
ale creditorilor şi că între
momentul depunerii
convocării şi cel al ţinerii
respectivei şedinţe trebuie să
treacă 8 zile, asigură
participanţilor răgazul necesar
de a-şi obţine mandatele şi a
vota în cunoştinţă de cauză în
cadrul acestor şedinţe.

la începutul acestui an, ne
spuneaţi că se strânge
feedback despre modul în
care se aplică noua lege
pentru a fi transmis Băncii
mondiale. au fost
comunicate informaţiile
colectate? urmează să fie
făcute noi ajustări legii nr.
85/2014? 

Banca Mondială a solicitat
puncte de vedere
participanţilor la procedurile
de insolvenţă – creditori



bugetari, instituţii financiare,
BNR, asociaţii profesionale, ARB,
Asociaţia firmelor de leasing etc
cu privire la opinia acestora
privind modalitatea de
implementare a legii nr. 85/2014,
urmând ca în conferinţa din data
de 11 iunie să se prezinte
rezultatele evaluării şi concluziile
Băncii Mondiale.
În funcţie de concluziile exprimate
şi de propunerile care se vor face
în acest sens, vom vedea dacă se
vor propune modificări legislative.
La această conferinţă vor participa
şi parlamentari şi membri ai Co mi -
siei juridice ai Camerei deputaţilor.

care consideraţi că sunt
principalele avantaje ale legii
insolvenţei persoanelor fizice,
în forma aprobată de Parlament
pe data de 20 mai, dar
principalele dezavantaje?

Principalul avantaj al Legii
falimentului personal este faptul
că, în sfârşit, aceasta există.
Indiferent de critici, de păreri pro
sau contra, este un merit al
Parlamentului faptul că această
lege a fost votată. Chiar dacă nu
avem experienţă în acest domeniu,
avem un început de la care putem
porni şi putem evolua.
Într-un fel, putem spune că în
acest domeniu cu toţii pornim de
la zero: atât debitorii persoane
fizice, cât şi creditorii şi
administratorii unor astfel de
proceduri - care pot fi practicienii
în insolvenţă, avocaţii, notarii sau
executorii judecătoreşti.
Avantajul acestei legi este că ea
înglobează experienţa statelor cu
tradiţie în această direcţie. Ştiu că
s-a pornit de la legea irlandeză, ca
primă sursă de inspiraţie, pentru ca
ulterior să fie preluate elemente
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din legislaţia altor 11 state. Ceea
ce constituie o bună practică
internaţională şi-ar putea găsi
ecoul şi în realitatea românească.
Cred că principalul dezavantaj îl
constituie lipsa unui sistem de
protecţie socială funcţional în
România, dar acesta nu este un
reproş adus legii falimentului
personal. Câtă vreme Statul
Român nu poate suporta povara
protecţiei copiilor, alocaţiile
acestora fiind ridicole comparativ
ca cele prevăzute în alte state, ce
aşteptări putem să avem în direcţia
protejării persoanelor falite?
Când vorbeşti despre falimentul
personal, trebuie să te asiguri că
falitul beneficiază de un întreg
sistem care să îi permită să
redevină util societăţii,
asigurându-i în această perioadă
condiţii de viaţă decente, în raport
de poziţia socială şi de obligaţiile
pe care le are faţă de cei pe care îi
are în întreţinere.
Nu există sursă bugetară alocată
pentru suportarea cheltuielilor cu
procedura, iar o persoană care nu-
şi poate plăti o rată lunară faţă de
un creditor cu greu va putea plăti
alte cheltuieli procedurale.
Ca să încerc o concluzie, este de
lucru în direcţia pregătirii
infrastructurii instituţionale,
trebuie înfiinţată Comisia de
insolvenţă care este organul
administrativ de control şi
supraveghere a derulării
procedurilor de insolvenţă pe baza
unui plan de rambursare. Avem de
lucru în direcţia pregătirii
administratorilor procedurii, sens
în care fiecare institut de pregătire,
aferent corpului profesional din
care face parte, va trebui să îi
pregătească prin seminarii
profesionale pe cei care vor dori
să se înscrie în Lista
administratorilor procedurii.

Emiliana Dovan

cred că principalul
dezavantaj îl
constituie lipsa unui
sistem de protecţie
socială funcţional în
românia, dar acesta
nu este un reproş
adus legii
falimentului
personal. câtă vreme
statul român nu
poate suporta povara
protecţiei copiilor,
alocaţiile acestora
fiind ridicole
comparativ ca cele
prevăzute în alte
state, ce aşteptări
putem să avem în
direcţia protejării
persoanelor falite?
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în primul rând dorim să vă
felicităm pentru alegerea în
funcţia de decan al Baroului
Bucureşti. 
aţi obţinut aproape 1.200 de
voturi, ceea ce înseamnă 45,7%
din totalul voturilor exprimate,
iar la alegeri au participat 16
candidaţi. am putea spune că
este un procent foarte bun. ce
înseamnă pentru
dumneavoastră această
reuşită?

În mod sigur, un rezultat care m-
a bucurat, o confirmare că
avocații din București susțin
proiectul dedicat practicării unei
avocaturi responsabile, care să
beneficieze de protecția, dar nu
de controlul „ierarhic” al
organelor de conducere a
profesiei. Dacă voi reuși să pun
în practică o parte importantă
din programul meu, sper că acest
lucru va aduce un plus de
imagine avocaturii din București

și din țară și, în același timp, va
apropia conducerea Baroului de
avocații bucureșteni. 

la acest rezultat pozitiv, a
contribuit cu siguranţă
programul dumneavoastră
electoral, program care
conţine un plan detaliat al
obiectivelor principale de
îndeplinit din funcţia de decan
al Baroului Bucureşti. care
sunt primele puncte de
îndeplinit din acest plan?
când vom vedea
implementarea primelor
măsuri?

Trebuie să precizez ceva, și
anume, că de la bun început,
când am pus “pe hârtie” aceste
puncte m-am consultat cu mulți
colegi, o parte importantă dintre
ei fiind consilieri actuali ai

avocatura din
București trebuie să
treacă printr-un proces
de evoluție, prin care
să conștientizeze și să
își păstreze valorile,
îmbunătățind
constant comunicarea,
transparența
deciziilor, facilitând
procesele
administrative.

îmi ProPun 
ca baroul bucurești să DeVină 
un barou al Dialogului
interviu cu ion DraGne, Decanul Baroului Bucureşti
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experiența de 8 ani 
în calitate de membru
al consiliului, precum
și cea de 20 de ani de
practică, împliniți în
acest an, m-au
determinat să înțeleg
provocările cu care un
avocat se confruntă
astăzi, pornind de la
formarea clientelei,
la nevoile de formare
continuă, dar mai
ales la sprijinul de
care Baroul trebuie să
dea dovadă în acest
sens, pentru a păstra
caracterul nobil al
profesiei.  

Baroului, așa încât meritele le
aparțin și lor, iar implementarea
trebuie să se bazeze și pe
sprijinul acestora. Programul
electoral a fost elaborat având la
bază problemele reale, stringente
cu care se confruntă colegii mei,
care se impun datorită necesității
găsirii unor soluții imediate, cu
rezultate vizibile, cum ar fi
îmbunătățirea timpilor de
rezolvare ai solicitărilor de ordin
administrativ, prin eliminarea
sistemului de vizare, continuarea
și finalizarea proiectelor de
informatizare ale Baroului
București, inițierea unei
comunicări transparente la
nivelul organelor de conducere
în relația profesională cu
membrii Baroului. Experiența de
8 ani în calitate de membru al
Consiliului, precum și cea de 20
de ani de practică, împliniți în
acest an, m-au determinat să
înțeleg provocările cu care un
avocat se confruntă astăzi,
pornind de la formarea
clientelei, la nevoile de formare
continuă, dar mai ales la
sprijinul de care Baroul trebuie
să dea dovadă în acest sens,
pentru a păstra caracterul nobil
al profesiei.  
La nivelul comunicării baroului
cu avocații bucureșteni, am
inițiat deja o serie de discuții
informale și de consultări
publice pe o serie de teme care
privesc proiectul de modificare
și completare a Legii nr.
51/1995, stabilirea obiectivelor
Baroului București la Congresul
Avocatilor din 5-6 iunie 2015.
Ultima inițiativă în acest sens se
referă la invitația avocaților din
București să contribuie,
voluntar, la preluarea
inițiativelor corpului profesional
în vederea asigurării creșterii
eficienței procedurilor
administrative și inițierii de

proiecte destinate avocaților
membri. Scrisoarea de intenţie şi
Cv-ul vor fi transmise pe adresa
de email secretariat@baroul-
bucuresti.ro până la 23 iunie
2015, ora 12.00. De aceea, îi rog
pe avocații din Baroul București
să ne sprijine, pentru a putea
face un Barou în care să se simtă
“acasă”.

facilitarea exercitării
profesiei de către tinerii
avocați este unul dintre
obiectivele menţionate în
programul electoral. care vor
fi primele măsuri în acest
sens?

Două dintre primele măsuri în
acest sens, propuse în programul
electoral, se referă la reducerea
sau eliminarea taxelor pentru
intrarea în profesie a avocaților
stagiari (în condițiile
redistribuirii sumelor încasate
de Uniunea Națională a
Barourilor din România din
taxele de organizare a
examenului de intrare în
profesie și de definitivare în
profesie) și la inițierea
demersurilor pentru
reintroducerea în legislația
fiscală a unor facilități, scutiri
sau reduceri de impozite pentru
investițiile efectuate în primii
trei ani de activitate ai
cabinetelor individuale. Mai
mult, sunt semne bune în
legătură cu redistribuirea
resurselor financiare de la
Uniune, lucru care ne va
permite, în cadrul Consiliului,
să avem resurse bugetare la
momentul în care vom decide
măsurile de “relaxare” a intrării
în profesie a avocaților stagiari.
Despre celelalte măsuri, este
nevoie de o echipă mai amplă,
de concursul avocaților din
întreaga țară, de maniferstarea

disponibilității pentru dialog a
autorităților publice, iar eu mă
aștept ca toate acestea să se
întâmple. 

un alt proiect este legat de
implementarea unor politici și
direcţii profesionale privind
apărarea profesiei şi lărgirea
sferei prestațiilor avocațiale
prin promovarea unor proiecte
în acest sens. cum intenţionaţi
să îndepliniţi aceste ţeluri?

Acum se discută un proiect 
de îmbunătățire a legislației 
cu impact asupra apărării
profesiei, iar Baroul București 
se implică, prin avocații anume
desemnați, să sprijine
modificarea legii. Suntem în
grafic și cu analiza
oportunităților de extindere a
activităților pe care le poate
desfășura un avocat.

cum vă doriţi să poată fi
descrisă breasla avocaturii
bucureştene la finalul
primului dumneavoastră
mandat?

Avocatura din București trebuie
să treacă printr-un proces de
evoluție, prin care să
conștientizeze și să își păstreze
valorile, îmbunătățind constant
comunicarea, transparența
deciziilor, facilitând procesele
administrative. Dar poate și mai
important, îmi propun ca Baroul
București să devină un barou al
dialogului, care protejează și
promovează esența profesiei:
păstrarea confidențialității dintre
avocat și client, autonomia
formei de organizare, libertatea și
independența avocatului
garantate de legea și statul
român.  

Emiliana Dovan

ion Dragne a fost ales în
demnitatea de Decan al
Baroului Bucureşti, la
alegerile defăşurate
duminică, 24 mai, la
romexpo. el a fost
membru al consiliului
Baroului Bucureşti şi
deţinea funcţia de
prodecan al Baroului
Bucureşti din anul 2007,
fiind totodată membru al
consiliului Uniunii
naţionale a Barourilor
din românia (UnBr) din
anul 2011. este lector în
cadrul facultăţii de Drept
a Universităţii nicolae
Titulescu din Bucureşti,
unde predă cursuri de
Drept procesual civil (din
2002). ~nainte de a
înfiinţa Dragne &
asociaţii, `n iulie 2010,
ion Dragne a fost avocat
asociat coordonator ȋn
cadrul firmei muşat &
asociaţii (2004-2010),
conducând
Departamentul de litigii
şi arbitraj. a absolvit
facultatea de Drept din
cadrul Universităţii
Bucureşti (1992, şef de
promoţie) şi este doctor
în drept administrativ
(2001, magna cum
laude). vorbeşte limbile
engleză şi franceză.
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a. Premise

”Business as usual” e pe
buzele tuturor
profesioniştilor în insolvenţă
în negocierile purtate cu
debitorii şi creditorii. De
altfel este chiar un imperativ
al legislaţiei: insolvenţa nu
poate fi considerată un
stigmat sau un dezavantaj
din acest punct de vedere,
pentru că activitatea curentă
a societății nu are de suferit
în urma deschiderii
procedurii. Protec ţia oferită
de Legea 85/2014, nu se
vrea a fi o povară, ci din
contră, o gură de aer dată
debitorilor pentru a își putea
reorganiza activitatea.
Fotbalul este în prezent un
sport naţional tot mai afectat
din punct de vedere
financiar. Începând cu anul
2012 s-au deschis o serie de
insolvenţe notorii: Rapid,
Dinamo, U Cluj, CFR Cluj,
Universitatea Craio va.
Aflăm de numeroase litigii,
determinate de sancţiunile
impuse de Federația
Română de Fotbal (FRF)
cluburilor care au cerut
protecţia insolvenţei.

B. cerinţeLe imPUse
cLUBUriLor

Conform Regulamentului
Naţional de Licenţiere şi de
Fair Play Financiar, FRF
supune cluburile unei
proceduri de verificare și
sancționare a existenței
datoriilor, faţă de două
categorii de creditori:
1. Alte cluburi de fotbal:
datoriile constau din sumele
cuvenite cluburilor de fotbal,
ca urmare a activităţilor de

transfer, precum şi sumele
datorate în urma îndeplinirii
anumitor condiţii specifice.
2. Angajaţi, asigurările
sociale/ autorităţile fiscale.
Datoriile constau în sumele
cuvenite angajaţilor sau
asigurărilor sociale și
autorităţilor fiscale, rezultate
din obligaţiile contrac tuale
sau legale faţă de angajaţi.
Termenul de angajat include
toţi jucătorii profesionişti şi
toţi membrii personalului.
Procedura de verificare se
desfăşoară în două momente
principale:
I. Înainte de acordarea licen -
ţei pentru sezonul competi -
ţio nal următor, moment la

care solicitantul de licenţă
trebuie să probeze că:
a) la data de 31/03
anterioară sezonului
competiţional pentru care se
solicită licenţa, nu avea
datorii financiare restante
născute anterior datei de
31/12 a anului precedent
celui în care se solicită
licenţa;
b) orice datorii restante la
31/03 născute anterior datei
de 31/12 a anului precedent
celui în care se solicită
licenţa, au fost plătite sau
creditorii au acceptat în scris
prelungirea termenului de
plată al acestor datorii după
data de 30/04.

II. După acordarea licenţei
(monitorizare financiară),
moment la care trebuie să se
probeze că:
a) la data de 30/06 a anului
în care începe sezonul
competițional în Liga I, nu
au datorii financiare restante
către creditorii enunţaţi,
născute până la data de
30/06.
b) în cazul în care cluburile
licenţiate încalcă prevederea
de la lit. a), trebuie să facă
dovada faptului că, la data
de 30/09 a anului în care
începe sezonul
competițional în Liga I, nu
au datorii financiare restante
către creditorii enunţaţi,

Business as usual 
pentru cluburile 
De fotbal în insolVență. 
un DeziDerat?
De vasile GoDÎncă-HerLea, asociat coordonator ciTr / 
co-autor: adrian clopotari, Practician în insolvență ciTr
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născute până la data de 30/06.
c) în cazul în care cluburile
licenţiate încalcă prevederea de
la lit. b), acestea trebuie să
demonstreze că, până la data de
31/10, datoriile existente la
30/09 (asa cum sunt definite la
lit. b) au fost plătite sau credi -
torii au acceptat în scris prelun -
girea termenului de plată al aces -
tor datorii după data de 31/10. 
Încălcarea acestor obligaţii se
traduce prin sancţionarea
cluburilor de fotbal, cu pierderea
de puncte, sau chiar cu refuzul
de a primi licenţa.
Sunt prevăzute şi 6 cazuri în care
datoriile nu sunt considerate ca
restante, din care 2 interesează
cu precădere: 
a) clubul a obținut acceptul scris
al creditorului pentru prelungirea
termenului de plată după
expirarea termenului prevăzut în
regulament (31/03, 30/06, 30/09,
după caz); 
b) clubul a primit protecție față
de creditori conform Legii
insolvenței și judecătorul-sindic
a confirmat planul de reorga ni za -
re al clubului debitor, pronunțând
în acest sens sentința înainte de
data de 31/03, sau datele de
30/06 și 30/09, după caz. 

c. anaLiza PreveDeriLor
reGULamenTULUi raPorTaT 
La LeGisLaţia insoLvenţei 
şi cea consTiTUţionaLă

Pentru a nu fi sancţionată de
FRF, debitoarea este obligată să
achite datoriile sau să obţină
eşalonarea acestora, prin
acorduri individuale sau printr-
un plan de reorganizare
confirmat, până la data de 31/03
(pentru obţinerea licenţei), sau
datele de 30/06 și 30/09 (pentru
procedura de monitorizare
financiară după obţinerea
licenţei).

Prin deschiderea insolvenţei,
debitoarea beneficiază de drept,
în primul rând, de un termen de
răgaz pentru achitarea creanţelor
născute anterior deschiderii
procedurii, perioada de obser va -
ţie în care se poate obţine confir -
marea unui plan de reorganizare
fiind limitată la 1 an. 
Astfel, deşi debitoarea are o
obligaţie şi nu o facultate de a-şi
cere deschiderea procedurii,
însăşi legea penală pedepsind o
conduită contrară (bancruta
simplă), respectarea literei de
lege o pune în faţa unui paradox:
de la deschiderea procedurii (ex.
01/03/2015), este interzisă
achitarea preferenţială a
creanţelor născute anterior
acestui moment; cu toate acestea,
regulamentul o sancţionează
dacă nu-şi achită creanţele până
la data de 31/03 sau datele de
30/06 și 30/09.
Mai mult, regulamentul pretinde
un tratament preferenţial pentru
creanţele datorate altor cluburi
de fotbal, deşi Legea 85 nu le
acordă prioritate la îndestulare
expresă (acestea putând fi
beneficiare ale unei cauze de
preferinţă sau simple
chirografare). Astfel, excluzând
ipoteza în care ar fi garantate,
aceste datorii ar putea fi achitate
cu ordinea de prioritate de la art.
161 pct. 4, 8, 9, însă în concurs
cu alte creanţe din grupa din care
fac parte (ex. creanţe datorate
furnizorilor de utilităţi). Plata
preferenţială ar fi sancţionată cu
nulitatea, întrucât un principiu al
procedurii este „asigurarea unui
tratament egal al creditorilor de
acelaşi rang”.
Pe de altă parte, având în vedere
această contradicţie între
prevederile Regulamentului şi
cele ale Legii insolvenţei, se
pune problema care normă are
prioritate. Aplicând criteriul

constituţional (art. 73 din
Constituţie), observăm că doar
Legea 85 are caracter de lege
organică. Mai mult decât atât,
aceasta arată că „orice decăderi,
limitări, interdicţii ori altele
asemenea instituite prin norme
legale sau prevederi
contractuale pentru cazul
deschiderii procedurii de
insolvenţă vor fi aplicabile doar
de la data deschiderii
falimentului. Dispoziţiile
contrare se abrogă”.
Neacordarea priorităţii Legii
insolvenței ar însemna
dezavantajarea unui club de
fotbal care cere protecţia legii
pentru a se redresa şi a-şi achita
datoriile printr-un plan de
reorganizare. Funcţia ocrotitoare
a Legii 85/2014 este subliniată
chiar de principiul expres
conform căruia se acordă o şansă
debitorilor de redresare eficientă
şi efectivă a afacerii. Așadar,
neprioritizarea Legii insolvenței
ar reprezenta un tratament
discriminator, raportat şi la art.
16 din Constituţie, care
garantează egalitatea în drepturi.

Concluzie
Prin urmare există o necorelare a
prevederilor Regulamentului cu
Legea 85/2014, cluburile care
sunt obligate să ceară
deschiderea procedurii şi doresc
continuarea activităţii prin
implementarea unui plan de
reorganizare fiind sancţionate de
FRF pentru existenţa datoriilor.
Această deficienţă determină ca
actualele clasamente ale
echipelor de fotbal să fie stabilite
de Tribunalul de Arbitraj Sportiv
(TAS) şi nu de jocul din teren.
Din aceste considerente,
apreciem că se impune corelarea
reglementărilor FRF, poate şi
printr-o implicare mai activă a
UNPIR.

există o necorelare a
prevederilor
regulamentului cu
Legea 85/2014,
cluburile care sunt
obligate să ceară
deschiderea
procedurii şi doresc
continuarea
activităţii prin
implementarea unui
plan de reorganizare
fiind sancţionate de
frf pentru existenţa
datoriilor.
această deficienţă
determină ca
actualele clasamente
ale echipelor de
fotbal să fie stabilite
de Tribunalul de
arbitraj sportiv (Tas)
şi nu de jocul din
teren. Din aceste
considerente,
apreciem că se
impune corelarea
reglementărilor frf,
poate şi printr-o
implicare mai activă
a UnPir. 
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Înainte de asta, doresc să
fac o scurtă trecere în
revistă a mediului de

afaceri românesc,
preponderent din zona Real
Estate, dar ţinând în mod
evident, seama de factorii
macro-economici şi chiar
politici, care constituie, la ora
actuală, contextul românesc.
În primul rând, doresc să
aduc aminte cititorilor de
modul în care conflictul ruso-
ucrainian a influenţat, şi va
continua să o facă, economia

statelor europene, cu accentul
pe România, aflată în
imediata zonă de vecinătate a
fenomenului. Numărul scăzut
de investitori ai ultimilor doi
ani îşi găseşte explicaţia şi în
această zonă de incertitudine
creată de neclaritatea politico-
strategică a zonei imediat
vecine României, către nord,
însă eu sper că în perioada
următoare va deveni evident
că această incertitudine este
teoretică şi că nu există un
risc consistent în această

privinţă. De asemenea,
trebuie ţinut cont că până de
curând au existat frământari
şi în Turcia, o economie care
s-a dezvoltat masiv în ultimii
ani şi care a reprezentat un
motor de dezvoltare şi de
stabilitate în zonă. România,
cel puţin la nivel perceptiv
este influenţată nu numai de
modul în care este percepută
ca ţară, dar şi de modul în
care zona geo-politică din
care face parte este
percepută.

Numărul redus de investitori
din ultima perioadă a
constituit cea mai mare
piedică în calea creşterii
economice, în mod sigur,
accentuată pe alocuri şi de
lipsa de predictibilitate a
mediului de reglementare
românesc, dar şi a existenţei,
pe alocuri, a declaraţiilor
contradictorii ale Guvernului
României în legătură cu
propriile planuri strategice
de investiţii în infrastructură
şi construcţii. Avem în
momentul de faţă un semnal
pozitiv şi anume că guvernul
încearcă să recupereze şi să
finalizeze planul strategic
aferent perioadei 2015-2030.
Cu siguranţă că orice semnal
către stabilitate decizională
din partea Guvernului este
de natură să ridice nivelul de
optimism al investitorilor, cu
atât mai mult cu cât, datorită
inerţiei pieţei est-europene,
precum şi a limitării celei
din vest, fondurile teoretic
disponibile au un ordin de
mărime promiţător. Ceea ce
este necesar pentru a putea
continua dezvoltarea pieţei
de real-estate, şi nu numai,
în România este atragerea
unor noi investitori cărora să
li se poată spune că piaţa
românească le oferă
siguranţă şi predictibilitate şi
că riscul ca legile să fie
schimbate la fiecare câteva
luni s-a diminuat
semnificativ. Litigiile
referitoare la retrocedarea
proprietăţilor au fost şi ele
soluţionate în mare parte sau
există o mai clară direcţie cu
privire la soluţionarea lor, iar
practica instanţelor de
judecată în acest domeniu a
devenit mult mai clară şi mai
previzibilă.

românia 
este o Destinaţie 
preferenţială a inVestiţiilor
în real estate
De raLUca năsTase, Partener, Biriş Goran sParL

am citit cu interes, şi mai apoi cu plăcerea pe care ţi-o oferă confirmarea propriilor informaţii şi interpretări
ale acestora, raportul brokerilor referitor la piaţa de real estate pentru 2015. Din întreaga tematică - foarte
generoasă şi extrem de utilă unui profesionist angrenat în acest tip de practică de mai bine de 15 ani - mă
voi opri la una dintre concluziile cele mai apropiate de ideile mele, adică cea legată de practica din
domeniul real estate, dar şi aceea din insolvenţă, şi modul în care acesta a început să implementeze
schimbări care reflectă direcţii ale pieţei de profil.
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În concluzie, deşi practic
între 2011 şi 2014, România
a fost codaşă la nivelul de
investiţii în infrastructură din
zona geografică, având în
vedere că atât Ungaria, cât şi
Polonia, Cehia, Bulgaria şi
Ungaria, au reuşit să atragă
fonduri importante în
construcţii şi infrastructură,
există premisele pentru că
această situaţie să nu fie
perpetuată în anii următori.
Relaxarea politicilor fiscale şi
reluarea investiţiilor în
infrastructură ar putea fi două
semnale pe care politicienii ar
trebui să le transmită în afara
graniţelor României pentru a
atrage noii investitori. Să nu
uităm că faţă de anii
precedenţi, există progrese
importante în ceea ce priveşte
cadrul legislativ în domeniul
real estate şi o mare parte din
dificultăţile legate de
funcţionarea autorităţilor
publice în acest domeniu au
fost rezolvate. Activitatea
oficiilor de cadastru a fost
reglementată mult mai
detaliat, existând proceduri
clare menite să ajute la
obţinerea informaţiilor
necesare pentru verificarea
proprietăţilor imobiliare, un
aspect foarte important al
oricărui proces investiţional. 

BănciLe 
sUnT mULT mai fLexiBiLe

Toate acestea fiind spuse,
vestea bună, aşa cum o văd
eu în contextul actual, este
aceea că băncile, în calitate
de jucători atât pe piaţa de
real estate & infrastructură,
cât şi pe cea a insolvenţei, au
devenit flexibile în modul de
abordare al împrumuturilor,
prezentând instrumente noi

de lucru cu clienţii din speţe
complexe ai perioadei
actuale, şi asumându-şi rolul
de catalizator al ieşirii din
impas. Apreciem diversifi -
carea serviciilor bancare din
zona de vânzare de terenuri,
spre exemplu creditul pus în
susţinerea vânzării propriilor
bunuri deţinute ca rezultat al
proceselor de insolvenţă, şi
intrate în proprietatea
băncilor. Deşi unii specialişti
au emis ipoteza pericolului
fenomenului de dumping în
acest sens, această ipoteză nu
a fost validată, ca dovadă a
faptului că piaţa este una
sofisticată din acest punct de
vedere. 
Acest aspect, dublat de
creşterea lichidităţilor din
zona euro, survenite în urma
pauzei prudente în faţa
conflictului ruso-ucrainean,
face din România o destinaţie
preferenţială a investiţiilor în
real estate ale următoarei
perioade, pe care o estimez la
cel puţin 5-8 ani. Există o
predicţie a unui moment
maxim în 2016-2017 pentru
investiţiile de acest fel. Şi
asta pe fondul unui platou în
ceea ce priveşte nivelul
preţurilor, fie ele în achiziţia
de terenuri, cât şi în cea de
dezvoltare de proiecte de
construcţii sau infrastructură.
Pentru următoarea perioadă,
preţul pieţei este stabilit chiar
de tranzacţiile existente, aşa
că presiunea de a lua o decizie
bună în cazul investitorilor
este aproape de zero. All bets
are good, cum spune englezul.
Este interesant de observat că
proprietăţile cu potenţial au o
viaţă a lor, nu neapărat în
linie cu ce se întâmplă în
restul peisajului tranzacţional
cu terenuri, şi în acest sens

avem experienţa le  gată de
modul în care pro iec te
precum NEPI (tranzac ţia
Promenada) sau Dedeman
(tranzacţia Chimopar), ambele
asistate de Biriş Goran, au
evoluat şi s-au finalizat.

Piaţa TerenUriLor aGricoLe 
a DeveniT foarTe inTeresanTă

Piaţa terenurilor agricole a
devenit foarte interesantă şi
ea, pentru că ţările puternic
industrializate şi cu resurse
limitate în ceea ce priveşte
terenul agricol au animat
piaţa terenurilor agricole în
sensul că achiziţii
semnificative au avut loc şi
vor avea loc în continuare.
De remarcat că acest proces
se desfăşoară chiar în
momentul în care legislaţia a
devenit mai permisivă. Mă
refer la faptul că deţinerea
terenurilor agricole se poate
face şi de către nerezidenţi
membri UE. Totodată, anul
trecut a fost adoptată şi
implementată o nouă lege
referitoare la circulaţia
terenurilor agricole. În
continuare rămâne problema
nedefinitivării cadastrelor la
nivel judeţean şi naţional, dar
şi existenţa unor costuri
semnificative pe care popula -
ţia ar trebui să le suporte
pentru a finaliza aceaste
lucrări de carte funciară,
absolut necesare pentru
înstrăinarea terenurilor. Din
aceste motive, există încă o
cale lungă până la a reuşi
compactarea unor mari
suprafeţe de teren agricol care
să fie interesante pentru
investitorii de mare calibru,
cu experienţă şi putere
financiară în agricultură, dar
au existat anumite tranzacţii

care au demostrat că există
apetit din partea fermierilor
străini pentru terenurile din
România.

vom asisTa La consoLiDarea
ProPrieTăţiLor

Există, bineînţeles, şi
problemele cadastrale care au
rămas oarecum incomplet
rezolvate procedural şi
legislativ, devenind din ce în
ce mai mult o sursă pentru
procesele civile care implică
tranzacţii de terenuri. Nu cred
că există vreuna dintre
tranzacţiile de tip consolidare
de proprietăţi, care să nu fi
avut a se confrunta cu astfel
de impedimente pe parcursul
derulării lor. Estimăm că în
următorii cinci ani, începând
din momentul de faţă,
procesul de consolidare în
proprietăţi "apetisante" de
mai mult de 5.000 hectare va
"livra" propuneri de vânzare
interesante cu adevărat pentru
fondurile de investiţii. 
Pentru a concluziona, cred că
trebuie să ţinem cont şi de
datele statistice care arată că
există mai multe sectoare
importante cu creştere
economică, cum ar fi
construcţiile sau piaţa de
birouri, dar există şi o
anumită determinare din
partea autorităţilor publice de
a avea legi şi proceduri care
să ajute realizarea facilă a
investiţiilor, fie că acestea
sunt locale sau reprezintă
capital străin. Piaţa de real
estate din România este mult
mai pregătită acum pentru a
realiza proiecte de dezvoltare
în mai toate ariile sale, ţinând
cont de experienţa pe care au
căpătat-o atât autorităţile, dar
şi investitorii.
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Conform  art.5, alin 29
din Legea nr.
85/2014, insolvenţa

se defineşte ca
reprezentând „acea stare a
patrimoniului debitorului
care se caracterizează prin
insuficienţa fondurilor
băneşti disponibile pentru
plata datoriilor certe,
lichide şi exigibile”.
Reprezentând un fenomen
îngrijorător la nivel
naţional, insolvenţa este
determinată, în primul rand,
de acumularea de datorii
către furnizori, care
generează, pe termen lung,
dobânzi şi cheltuieli
suplimentare din cauza
deprecierii monedei
naţionale, precum şi de
creşterea stocurilor şi
reducerea vânzărilor.
O firmă, odată intrată în
procedura de insolvenţă,
intră sub protecţia
tribunalului, dobânzile şi

penalităţile îngheaţă,
datoriile nu mai pot creşte,
iar angajaţii ar trebui să fie
păstraţi în ideea salvării
firmei. Dar, de cele mai
multe ori, proprietarii /
administratorii firmelor
care intră în insolvenţă
renunţă, din inerţie, la
angajaţi, gândind că aceasta
este cea mai uşoară metodă
de a economisi rapid  bani.
În realitate, pun în pericol
aplicarea planului de
reorganizare a firmei care
ar trebui să ajute la salvarea
afacerii. Astfel, pe
parcursul anilor în care are
loc reorganizarea, angajaţii
dispar: fie pleacă singuri,
fie sunt daţi afară, dar în
grupuri mici, din lună în
lună, ca să nu se încadreze
la concediere colectivă şi,
probabil că de aceea
reuşesc foarte puţine cazuri
de reorganizare.
În mod normal, salariaţii

unei societăți beneficiază
de un grad adecvat de
protecţie menit să îi
protejeze de un angajator
cu tendinţe abuzive. Multe
dintre aceste protecţii de
ordin social, reglementate
în principal de Codul
Muncii, sunt integral
aplicabile și în perioada în
care firma este în
insolvență, indiferent de
etapele acestei proceduri.
De asemenea, şi angajaţii
pot cere insolvenţa firmei
]ngropată în datorii.
Conform Codului Muncii,
salariile se plătesc înaintea
oricărei alte obligaţii a
angajatorilor, iar în caz de
faliment, salariaţii sunt
creditori privilegiaţi, iar
drepturile lor băneşti
constituie creanţe
privilegiate, urmând să fie
plătite integral, înainte de
a-şi revendica cota-parte
ceilalţi creditori.

În primul rând, salariaţii au
dreptul de a solicita
deschiderea procedurii
insolvenţei în cazul în care
creanțele scadente și
neachitate depăşesc
contravaloarea a şase salarii
medii brute pe economie/pe
salariat, spre deosebire de
ceilalţi creditori, care trebuie
să dețină o creanță de minim
45.000 de lei.

În al doilea rând, după
deschiderea procedurii
insolvenţei, salariaţii
angajatorului debitor au
calitatea de creditori
îndreptăţiţi să participe la
procedura insolvenţei, fără a
depune personal declaraţiile
de creanţă,  spre deosebire
de ceilalţi creditori, care,
dacă nu depun declarație de
creanţă, pierd dreptul de a
mai participa la procedura
insolvenţei cu privire la
debitorul respectiv.  

ce se întâmPlă 
cu salariaţii şi Drepturile 
lor cânD angajatorul 
intră în insolVenţă?

De aDriana miHaeLa anTonevici,
Director General Hr sTar 2005
specialist resurse umane şi salarizare

inspector sănătate şi securitate 

în muncă

evaluator de competenţe profesionale

formator/trainner

www.facebook.com/hrstar2005/info

0722747237 Cosmote / 

0741242450 Orange / 

0745033554 Telekom

Printre efectele negative ale crizei economico-financiare globale – pe lângă cele sociale – se
numără imposibilitatea operatorilor economici de a-şi îndeplini întocmai şi la termen obligaţiile asumate,
inclusiv cele rezultate din derularea raporturilor juridice de muncă – avand drept consecinţă, iniţierea
procedurii insolvenţei.
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În al treilea rând, salariaţii
beneficiază de prioritate la
efectuarea plăţilor în cadrul
procedurii. Astfel, cu privire
la creanţele anterioare
deschiderii procedurii
insolvenţei şi care au fost
înscrise în tabel, legea
insolvenţei stabileţte că, în
cazul falimentului, acestea
urmează a fi plătite prioritar.
În ordinea prevăzută de
Legea insolvenţei, creanţele
rezultate din raportul de
muncă se situează pe locul
doi, după creanţele constând
în taxe, timbre şi alte
cheltuieli aferente
procedurii. De asemenea,
creanțele născute după data
deschiderii procedurii,
respectiv salariile datorate
pentru perioada ulterioară
deschiderii procedurii, pot fi
achitate cu prioritate, acestea
situându-se pe locul trei în
ordinea de prioritate
instituită de Legea 85/2014
art. Art. 159. - (1).
Fondurile obţinute din
vânzarea bunurilor şi
drepturilor din averea
debitorului, grevate, în
favoarea creditorului, de
cauze de preferinţă, vor fi
distribuite în următoarea
ordine:
taxe, timbre şi orice alte
cheltuieli aferente vânzării
bunurilor respective,
inclusiv cheltuielile necesare
pentru conservarea şi
administrarea acestor bunuri,
precum şi cheltuielile
avansate de creditor în
cadrul procedurii de
executare silită, creanţele
furnizorilor de utilităţi
născute ulterior deschiderii
procedurii, în condiţiile art.
77, remuneraţiile datorate la
data distribuirii persoanelor

angajate în interesul comun
al tuturor creditorilor, în
condiţiile art. 57 alin. (2),
art. 61 şi 63, care se vor
suporta pro rata, în raport cu
valoarea tuturor bunurilor
din averea debitorului.

saLariaţii sUnT imPLicaţi
acTiv În DerULarea
ProceDUrii insoLvenţei

Salariaţii sunt implicaţi activ
în derularea procedurii
insolvenţei alături de
instanţele judecătoreşti,
administratorul judiciar şi
lichidator,  judecătorul-
sindic, ca membrii în
Adunarea Creditorilor.
Angajaţii îşi desemnează un
reprezentant / delegat care
participă la şedinţele
Adunării Creditorilor, votul
exprimat de acesta fiind
relevant  pentru întreaga
valoare a creanţelor
reprezentând salariile şi alte
drepturi băneşti ce li se
cuvin tuturor salariaţilor
firmei.
Spre deosebire de

dispoziţiile cuprinse în
Codul Muncii referitoare la
încetarea contractului
individual de muncă din
iniţiativa angajatorului, în
situaţia iniţierii procedurii
insolvenţei, încetarea
contractelor individuale de
muncă ale angajatorului
debitor cu salariaţii săi se va
realiza cu prioritate şi de
urgenţă de către
administratorul judiciar sau
de către lichidator, fără a fi
necesară parcurgerea
procedurii de concediere
colectivă prevăzută de lege,
cu excepţia acordării
termenului legal de preaviz
de 20/45 zile lucrătoare,
conform Codului Muncii.

ce asiGUră fonDUL De
GaranTare PenTrU PLaTa
creanţeLor saLariaLe

Din momentul demarării
procedurii insolvenţei,
salariaţii nu mai beneficiază
de altă cale de atac
împotriva angajatorului
debitor, pentru a-şi recupera

creanţele de natură salarială,
decât parcurgerea etapelor
strict prevăzute de Lege,
orice altă acţiune urmând a
fi suspendată de drept.
De asemenea, prin Legea nr.
200/2006 a fost constituit
Fondul de garantare pentru
plata creanţelor salariale.
Din acest fond „se asigură
plata creanţelor salariale ce
rezultă din contractele
individuale de muncă şi din
contractele colective de
muncă încheiate de salariaţi
cu angajatorii împotriva
cărora au fost pronunţate
hotărâri judecătoreşti
definitive de deschidere a
procedurii insolvenţei şi faţă
de care a fost dispusă
măsura ridicării totale sau
parţiale a dreptului de
administrare, denumiţi în
continuare angajatori în
stare de insolvenţă” (art. 2
din Legea nr. 200/2006). 
Printre resursele financiare
ale Fondului de Garantare
sunt şi contribuţiile lunare
plătite de către angajatori,
dar şi veniturile
reprezentând dobânzi şi



majorări de întârziere pentru
neachitarea în termenul de
plată a contribuţiilor. Din
resursele Fondului de
garantare se suportă
următoarele categorii de
creanţe salariale: salariile
restante;  compensaţiile
băneşti restante, datorate de
angajatori pentru concediul
de odihnă neefectuat de
salariaţi, dar numai pentru
maximum un an de muncă;
plăţile compensatorii
restante, în cuantumul
stabilit în contractul colectiv
de muncă şi/sau în
contractul individual de
muncă, în cazul încetării
raporturilor de muncă;
compensaţiile restante pe
care angajatorii au obligaţia
de a le plăti, potrivit
contractului colectiv de
muncă şi/sau contractului
individual de muncă, în
cazul accidentelor de muncă
sau al bolilor profesionale;
indemnizaţiile restante, pe
care angajatorii au obligaţia,
potrivit legii, de a le plăti pe
durata întreruperii temporare
a activităţii.
Potrivit legii, din Fondul de
Garantare nu se suportă
contribuţiile sociale datorate
de angajatorii în stare de
insolvenţă. Suma totală a
creanţelor salariale suportate
din Fondul de Garantare nu
poate depăşi cuantumul a
trei salarii medii brute pe
economie pentru fiecare
salariat. În ceea ce priveşte
ordinea de priorităţi la plata
creanţelor în cazul
insolvenţei, primele pe listă
sunt taxele, timbrele sau
orice alte cheltuieli aferente
procedurii instituite prin
lege, inclusiv cheltuielile
necesare pentru conservarea

şi administrarea bunurilor
din averea debitorului,
precum şi plata
remuneraţiilor persoanelor
angajate în cadrul
desfăşurării procedurii
insolvenţei.
Legea 85/2014 a îmbunătăţit
legislaţia din domeniu,
creditorii nu mai trebuie să
demonstreze insolvabilitatea
debitorului, ci practic
această stare se prezumă,
debitorul fiind cel care
trebuie să probeze că este
solvabil şi stabil din punct
de vedere economic. La data
deschiderii procedurii
insolvenţei, contractele de
muncă aflate în vigoare se
menţin de drept, fiind
interzise clauze de
desfiinţare a acestora pe
motivul deschiderii
procedurii insolvenţei.

LeGea insoLvenţei
ÎnDrePTăţeşTe
aDminisTraTorUL jUDiciar 
să conceDieze raPiD anGajaţii

Eu personal, recomand
angajatorilor pentru care s-a
deschis procedura
insolvenţei, să efectueze
mai întâi o analiză
amanunţită cu
administratorul, în urma

căreia să decidă menţinerea
sau desfacerea unor
contracte de muncă în
funcţie de specificul
activităţii şi de costurile cu
forţa de muncă. În cazul în
care nu se doreşte
implementarea unui plan de
reorganizare a activităţii
societăţii debitoare sau este
deschisă procedura
falimentului, şansele de
menţinere a contractelor de
muncă sunt aproape nule,
pentru că societatea
debitoare îşi încetează
activitatea, nefiind necesară
menţinerea contractelor de
muncă, deoarece acest fapt
nu ar avea justificare. 
Legea favorizează
angajatorul în insolvenţă:
concedierile se pot face fără
prea multă bătaie de cap.
Din punct de vedere legal,
nu există interdicţii cu
privire la efectuarea de
concedieri. Mai mult de atât,
Legea Insolvenţei
îndreptăţeşte administratorul
judiciar să concedieze rapid
angajaţii, fără a se ţine cont
de prevederile Codului
Muncii referitor la
concedierile colective,
administratorul judiciar fiind
scutit  de formalităţile
prevăzute de lege cu privire
la concedierea colectivă a

personalului, fiind obligat să
respecte doar termenul de
preaviz, chiar dacă ar fi
îndeplinite în speţă
condiţiile concedierii
colective (Art 123 (7) Legea
85/2014: Un contract de
muncă sau de închiriere, în
calitate de locatar, va putea
fi denunţat numai cu
respectarea termenelor
legale de preaviz, art 123
(8). 
După data deschiderii
procedurii, desfacerea
contractelor individuale de
muncă ale personalului
debitorului se va putea face
de urgenţă de către
administratorul
judiciar/lichidatorul judiciar.
Administratorul judiciar /
lichidatorul judiciar va
acorda personalului
concediat doar termenul
legal de preaviz. În cazul în
care sunt incidente
dispoziţiile Legii nr. 53/2003
- Codul Muncii, republicată,
cu modificările şi
completările ulterioare, în
ceea ce priveşte concedierea
colectivă, termenele
prevăzute de art. 71 şi art.
72 alin. (1) din Legea nr.
53/2003, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, se reduc la
jumătate.
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Majoritatea măsurilor
propuse la nivelul
OECD sau al

Uniunii Europene privind
BEPS („base erosion profit
shifting”- “erodarea bazei
impozabile și transferul
profiturilor”) ar urma să fie
integrate în următorii 1 – 3 ani
de către țările membre ale
Uniunii Europene, inclusiv
România, și de către celelalte
țări participante la discuțiile
găzduite de OECD, a anunţat
Dan Bădin, Partener
coordonator servicii fiscale și
juridice Deloitte România, în
cadrul conferinței Deloitte
“rEvolutia fiscala BEPS”, ce a
avut loc marți, 16 iunie 2015.
“Totusi, ritmul de
reglementare precum și gradul
de adoptare al măsurilor va
depinde de decizia fiecărei țări
în parte”, a spus Bădin.
Potrivit lui Bădin, măsurile și
recomandările Planului de
Acțiune BEPS se vor traduce
în modificări ale legislațiilor
naționale, a Convenției Model
OECD de evitare a dublei
impuneri și a convențiilor
bilaterale încheiate între state,
precum și ale Ghidului OECD
privind prețurile de transfer. 
“Inițiativa OECD își mai
propune dezvoltarea unui
instrument multilateral,
complet inovator în domeniul
fiscalității, la care și România
este interesată să participe în
vederea implementării noilor
măsuri și recomandări
propuse”, a adăugat Bădin.

românia așTeaPTă să vaDă 
cUm se Poziționează Ue

La rândul său, Monica Todose,
Director la Direcția Prețuri de
Transfer și Soluții Fiscale în

cadrul ANAF, a spus că auto -
ri tățile fiscale din România
sunt interesate de abordarea
OECD asupra fenomenului
BEPS și urmăresc cu atenție
poziția UE cu privire la
măsurile propuse de planul de
acțiuni împotriva BEPS. 
”Înainte de implementarea
oricăror măsuri propuse de
planul de acțiune OECD
împotriva BEPS, România
așteaptă să vadă cum se
poziționează UE pentru a nu
avea o abordare unilaterală, ci
în acord cu abordarea Statelor
Membre asupra recomandă -
rilor emise”, a spus Todose.
Una dintre măsurile
importante propuse de Planul
de Acțiune al OECD
împotriva BEPS care se
preconizează a fi aplicată și în
România se referă la
documentația prețurilor de
transfer pe care contribuabilii
vor fi nevoiți să o pregătească.

va fi nevoie De raPorTări
sUPLimenTare

“Astfel, pe lângă documen ta ția
deja existentă, noile recoman -
dări ale OECD presupun
raportarea suplimentară a unor
informații precum alocarea
veniturilor la nivelul entităților
grupului, a activităților
economice și a impozitelor
plătite în fiecare jurisdicție în

care grupul activează (country
by country reporting - CbC)”,
a declarat Ciprian Gavriliu,
Director servicii fiscale în
departamentul Prețuri de
transfer Deloitte România. 
Totodată, ca urmare a
implementării acestei acțiuni
OECD la nivel internațional,
autoritățile fiscale din
România vor beneficia de
informațiile colectate de la
autoritățile din celelalte state,
care vor fi folosite în
analizele de risc efectuate de
inspectorii români în vederea
stabilirii contribuabililor care
vor face subiectul inspecțiilor
fiscale.
„Prin Planul de Acțiune al
OECD privind BEPS,
autorităților fiscale le este
furnizat un întreg ghid cu
privire la aspectele pe care ar
trebui sa le urmărească în
timpul unui control fiscal”, a
declarat Iwona Georgijew,
Coordonator al Practicii
privind Prețurile de Transfer
Deloitte Central Europe și
membru al Forumului de
Prețuri de Transfer al UE.
Reprezentanții Deloitte au
afirmat că noile reguli privind
transparența fiscală și
schimbul de informații vor
avea impact chiar și asupra
acelor companii care își
plătesc echitabil impozitele în
diverse jurisdicții, care nu
aplică structuri fiscale agresive

și nu au intenția de a-și trans -
fera profiturile în jurisdicții cu
impozitare redusă. 
„În urma noilor reguli
introduse, cu siguranță că
numărul de controale fiscale
pe tema prețurilor de transfer
va crește pe plan global”, a
mai spus Georgijew.
La rândul său, Daniel Petre,
Director servicii fiscale în
departamentul Impozite
directe Deloitte România a
spus că „noile reguli
implementate în urma
Planului de acțiuni BEPS pot
conduce la restructurări ale
activităților desfășurate de
companiile multinaționale,
inclusiv în România”.

noi reGULi De DeDUcTiBiLiTaTe

Ana Petrescu, Manager în
departamentul de Impozite
directe Deloitte România a
adăugat: „Cel mai probabil,
companiile vor aplica noi
reguli de deductibilitate
privind costurile de finanțare,
luând în considerare poziția
grupului și alocarea
cheltuielilor cu dobânzile în
cadrul grupului, în funcție de
activitatea economică a
fiecărei companii în parte”.  
Albert Baker, Coordonator
Global al Grupului de Politici
Fiscale Deloitte și participant
activ la discuțiile din cadrul
OECD referitoare la proiectul
BEPS, recomandă companii lor
din Romania să reacționeze
din timp la măsurile propuse
de BEPS și să profite de
perioada de tranziție pentru a
identifica cea mai bună moda -
litate de răspuns la modifi -
cările legislative propuse.

Mircea Fica

companiile trebuie 
să se pregătească 
pentru revoluţia 
fiscală BePs
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avocaţii din marile oraşe

Se apreciază că acest
principiu  nu este
nesocotit prin faptul că

părţile sunt obligate la plata
taxelor judiciare de timbru,
precum şi la cele lalte
cheltuieli pe care le
presupune un proces,
respectiv onorariile
avocaţilor, onorarii de
expertiză, cheltuieli pentru
administrarea probelor,
întrucât la solicitarea părţii
căreia i s-a admis cererea de
chemare în judecată, cealaltă
parte, căzută în pretenţii, va
putea fi obligată prin
hotărâre să restituie în cadrul
cheltuielilor de judecată, în
tot sau în parte, sumele
avansate.
Prin Decizia nr. 675 din 13
noiembrie 2014, Curtea
Constituţională a României
a subliniat că accesul liber la
justiţie nu echivalează  cu
gratuitatea serviciului prestat
de instanţele judecătoreşti,

legiuitorul având deplina
legitimitate constituţională
de a impune taxe judiciare
de timbru. Nicio dispoziţie
constituţională nu interzice
stabilirea taxelor de timbru
în justiţie, fiind astfel
justificat că persoanele care
se adresează autorităţilor
judecătoreşti  să contribuie
la acoperirea cheltuielilor
prilejuite de realizarea
actului de justiţie.
Potrivit legislaţiei româneşti,
acţiunile în justiţie se
timbrează, excepţiile fiind
posibile numai în măsura în
care sunt stabilite de
legiuitor prin acte
normative.
Accesul la justiţie nu
presupune realizarea unor
drepturi  pe cale
judecătorească în mod
gratuit (vezi Decizia Curţii
Constituţionale nr. 943 din
19  decembrie 2006,
publicată în  Monitorul

Oficial al României, Partea
I, nr 62 din 25 ianuarie
2007).
Cât priveşte jurisprudenţa
Curţii Europene a
Drepturilor Omului, prin
Hotărârea din 28 mai,
pronunţată în Cauza
Ashingdane împotriva
Regatului Unit al Marii
Britanii, s-a hotărât că o
caracteristică a principiului
liberului acces la justiţie este
aceea că nu este un drept
absolut.
De asemenea, prin Hotărârea
din 19 iunie 2001,
pronunţată în Cauza Kreuz
contra Poloniei, Curtea
Europeană a Drepturilor
Omului a reţinut că, în
interesul unei bune
administrări a justiţiei, nu se
va putea respinge  niciodată
ideea de impunere a unor
restricţii financiare cu
privire la accesul unei
persoane în justiţie şi că

instituirea unor taxe
judiciare de timbru nu
reprezintă o încălcare a
dreptului de acces la
instanţele judecătoreşti, fiind
respinsă însă teza ce
echivalează dreptul de acces
la justiţie cu gratuitatea
actului de justiţie.
În sistemul de drept
românesc, plata taxelor
judiciare de timbru este o
condiţie legală pentru
începerea proceselor civile,
obligaţia la plată anticipată a
acestor taxe este justificată,
ca şi sancţiunea anulării
cererii de chemare în
judecată în caz de neplată a
acestora. 

vaLoarea Taxei De TimBrU
esTe foarTe mare

Prin actele normative
emise, statul român  nu s-a
asigurat îndeajuns şi de

gratuitatea 
actului De justiţie

De av. drd. sorin arDeLean Principiul gratuităţii justiţiei este regula potrivit căreia justiţia este un serviciu public gratuit, organizat de
către stat, magistraţii, grefierii ori restul personalului auxiliar care-şi defăşoară activitatea în sistem, sunt
plătiţi de stat şi nu de părţile din proces.
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avocaţii din marile oraşe

faptul că aceste sume sunt
pentru o categorie de
justiţiabili,  împovărătoare
pentru posibilităţile
financiare,  deşi a acordat
unele facilităţi la plata
acestora, prea puţine în
aprecierea  unor persoane
juridice de interes public şi
juristi care au luat atitudine.
Într-adevăr, vremurile sunt
grele, iar pe lângă noi,
oamenii, lucrurile devin mai
dificile şi mai costisitoare.
Prin noua Lege a taxelor de
timbru, O.G. nr 80/2013,
taxele pentru cererile
adresate instanţelor de
judecată s-au majorat cu
10% - 20%, chiar dacă
veniturile populaţiei sunt
aceleaşi sau, mai rău, au
scăzut substanţial.
Aşadar, taxele de pornire a
unui proces sunt mai mari şi
poate, inaccesibile unui om
de rând, acesta fiind
constrâns să renunţe la
dreptate din motive
financiare.
În conformitate cu art. 42 şi
următoarele din Ordonanţa
80/2013, privind taxele de
timbru judiciar, persoanele
fizice pot beneficia de
scutiri, reduceri şi eşalonări
sau amânări la plata taxelor
de timbru. Această facilitate
exista încă din anul 2008,
conform  O.U.G. nr.
51/2008, privind ajutorul
public judiciar, însa prin
noul act normativ menţionat
li s-a dat posibilitatea celor
ce întrunesc anumite
condiţii, să beneficieze de
anumite excepţii de la
taxele de timbru.
văzând dispoziţiile art. 42
din OG 80/2013, aflăm că
pot beneficia de acest drept:
persoanele fizice

şi persoanele juridice - dacă
se află în stare de lichidare
sau dizolvare şi/sau în cazul
în care instanţa apreciază
că, pe baza cererii
formulate şi a documentelor
doveditoare, persoana
juridică şi-ar putea afecta în
mod semnificativ activitatea
societăţii (caz de
excepţie) sau are bunurile
indisponibilizate (sechestru,
executare silită, etc.)
Facilitatea se aplică pentru
toate cauzele civile,
comerciale, administrative,
litigii de muncă, etc., fiind
exceptate cauzele penale. 

Pentru acordarea ajutorului
public judiciar sunt
necesare nişte condiţii ce
trebuie întrunite în
totalitate. Dacaăun singur
criteriu nu este îndeplinit,
cererea poate fi respinsă.
Prin dispoziţiile  O.G. nr.
80/2013, privind taxele de
timbru, cât şi O.U.G.
nr.  51/2008, privind
ajutorul public
judiciar, se indică
următoarele condiţii:
un venit mediu lunar, pe
fiecare membru al familiei,
pe ultimele 2 luni înainte de
formularea cererii, de 500
lei 
dacă solicitantul deţine
sau nu venituri din alte
activităţi comerciale sau
individuale (alte job-uri
part-time, chirii, arenzi,
drepturi de autor, etc)
dacă solicitantul are în
întreţinere alte persoane
dacă solicitantul
înregistrează sau nu datorii
la bugetul local sau de stat
dacă costurile procesului
ar produce estimativ o
înrăutăţire a situaţiei

financiare a solicitantului,
prin scăderea costului
vieţii (de exemplu i-ar
afecta în mod semnificativ
coşul zilnic de produse
necesare vieţii, alte
obligaţii/rate, etc)

Cererile de acordare a
acestor drepturi se pot
dovedi cu:
Adeverinţă de salariu,
sau dovezi de somaj, pe
ultimele 3 - 6 luni,
anterioare cererii
Certificat fiscal emis de
Autoritatea Fiscală de care
aparţineţi din care să rezulte
situaţia taxelor, impozitelor
şi/sau amenzilor
Certificat de atestare
fiscală, din care să rezulte
veniturile declarate de
solicitant pe ultimele 6 luni
Contracte bancare de
credit sau alte împrumuturi
financiare, cu rate lunare
Dovezi privind existenţa
sau inexistenţa unor
persoane în întreţinere (de
ex. hotărâri de divorţ, cu
încredinţare de minor şi
plata pensiei alimentare)
Dovezi privind existenţa
unei executări silite prin
poprire de conturi pe
numele solicitantului, sau a
familiei acestuia (soţ-
soţie/copii până la vârsta de
18 ani)
Dovezi privind situaţia
firmei solicitante -
insolvenţă (certificat de
grefă), lichidare (declaraţie
din partea administratorului
judiciar sau a
administratorului societăţii,
ori dovezi de la Registrul
Comerţului, etc)
Încă de la început trebuie să
stabilim că analiza cererii şi
a documentelor, precum şi

soluţionarea acesteia aparţin
în exclusivitate instanţei de
judecată investită să judece
procesul respectiv. 
Pentru acordarea
facilităţilor, se formulează o
cerere a cărei soluţionare
aparţine în exclusivitate
instanţei de judecată
investită să judece procesul
respectiv, însoţită de
documentele necesare
dovedirii acesteia, acte  în
original.
Ulterior depunerii cererii şi
a documentelor, instanţa
poate admite sau respinge
cererea formulată, caz în
care, taxa se poate scuti,
reduce, eşalona sau amâna
la plată sau, din contră, se
va respinge, caz în care taxa
datorată rămâne
neschimbată, cu obligaţia
urgentă de a vă conforma
plăţii acesteia sub
sancţiunea anulării cererii
ca netimbrată şi scoaterea
dosarului de judecată de pe
rol. 
Cererea pentru acordarea

facilităţilor la plata taxei
judiciare de timbru se poate
formula prin cererea de
chemare în judecată sau cel
târziu până la primul termen
când este datorată plata
taxei. 
judecata cererii se face în
Camera de Consiliu, fără
citarea părţilor, iar
încheierea se comunică
solicitantului la domiciliul
indicat, prin grija instanţei. 
Dacă există nemulţumiri la
soluţia dată de instanţă
cererii de acordare a
ajutorului public judiciar,
se poate  formula o cerere
de reexaminare în termen
de 5 zile de la
comunicare.



Dacă este să fie puse în
balanță cele două
sfere ale activității

specifice societăților de
avocatură / practicienilor în
insolvență, cu atât mai mult
când vorbim de o muncă
colectivă și în echipă, se poate
lesne trage concluzia că dincolo
de pregătirea profesională
individuală de înaltă calitate,
pentru succesul activității
profesionale în ansamblul ei,
este esențial suportul tehnic
potrivit, cons tând în
organizarea și execu ta rea
activităților administrative. 
Tocmai pentru această sferă a
activității profesionale a fost
creat isoLEX, care este mai
mult decât un software, având
în vedere că el nu doar
execută unele comenzi, ci
utilizarea lui presupune
definirea și implementarea
unui sistem de management al
activității și al relației cu
clienții, fiind un instrument
care aduce un plus de valoare
în activitatea specifică
profesiilor juridice, reprezen -
tând astfel un factor de
diferențiere și de succes.
În cele ce urmează am extras
în mod aleatoriu o serie de
funcții, beneficii și particu -
larități pe care le presupune
implementarea isoLEX într-o
organizație profesională cu
activitate juridică – de
avocatură sau specifică
practicienilor în insolvență:

reGisTrU De inTrări – ieșiri

Sistemul de lucru implementat
de isoLEX are în vedere orga -
ni zarea tuturor documentelor
și informațiilor în mod riguros
și util, prin automatizarea
sistemului de intrări-ieșiri.
Astfel, orice document care

intră sau care iese din organi -
zație primește automat un
număr unic de înregistrare,
fiind direcționat sau preluat
direct la/din locul potrivit din
aplicație (la client, dosar, temă
în lucru etc.).

manaGer PonTaj, 
conceDii și DeLeGații

Acest modul gestionează acti -
vitatea zilnică, săptămânală,
lunară și anuală a fiecărui
utilizator în parte, planificarea
și luarea tuturor tipurilor de
concediu, calculând automat
timpul lucrat, de recuperat,
orele suplimentare, perioada
concediilor disponibile la un
moment dat etc. De asemenea,
înregistrează separat fiecare

deplasare efectuată în interes
de serviciu. Delegațiile sunt
înregistrate și gestionate în
mod corespunzător, calculând
automat durata delegației,
precum și a indemnizației de
deplasare și a diurnei aferente.

TemPLaTe-Uri, 
raPoarTe și sTaTisTici

Pentru că activitatea specifică
profesiilor juridice presupune
și o anumită recurență și
rutină în privința anumitor
documente/rapoarte/informări
etc., isoLEX facilitează
crearea unor modele de
documente standardizate și
personalizate, care preiau în
conținutul lor în mod automat
o serie de informații care deja

se regăsesc în aplicație.
Plecând de la toate
informațiile înregistrate în
baza de date, isoLEX poate
genera diverse statistici și
rapoarte în funcție de mai
multe criterii, cum ar fi:
dosare, clienți, teme, proiecte,
termene de judecată, calendar,
financiar și multe altele. 

ÎmPărțirea Pe caTeGorii 
a DosareLor

isoLEX vine în ajutorul utili -
za torilor prin crearea a patru
categorii de dosare uzuale,
respectiv: (i) dosarul prejudi -
ciar; (ii) dosarul judiciar; (iii)
dosarul de executare silită și
(iv) dosarul de insolvență.
Avantajul împărțirii pe aceste
categorii de dosare este dat de
câmpurile și funcțiile specifice
fiecăruia, optimizându-se
astfel introducerea, prelucra -
rea, interpretarea și exportul
informațiilor specifice fiecărei
categorii de dosare. 

sincronizare ecris – PorTaLUL
insTanțeLor De jUDecaTă

Această funcție presupune
pre luarea în mod automat a
modificărilor intervenite în
dosarele aflate pe rolul
instanțelor. Toate informațiile
din ECRIS sunt integrate în
isoLEX, la intervale de timp
prestabilite, în mod automat,
cu excepția cazului în care
câmpurile corespunzătoare au
fost deja completate în prea -
labil de utilizator). Utilizatorii
responsabili de dosar sunt no -
ti ficați în timp real de intro du -
cerea automată a informațiilor
din ECRIS (astfel, soluția
instanței este cunoscută fără
accesarea manuală și repetată
a link-ului corespunzător).

isolex crm,
Din respect 
pentru profesie!
În activitatea de zi cu zi, profesioniștii dreptului – fie că este vorba
de avocați sau practicieni în insolvență – se confruntă cu o activitate
bogată care, pe lângă latura creativă, de documentare, analiză,
prelucrare și elaborare din perspectiva strict profesională – care nu
poate fi înlocuită sau preluată de altcineva sau de altceva,
presupune în mod necesar o activitate suport adiacentă, cu un
pronunțat caracter logistico-administrativ, care reprezintă suportul
tehnic și administrativ al muncii efective și creative a avocatului sau
a practicianului în insolvență.
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aLerTe și noTificări sPecifice

Fiecare dosar, temă sau
proiect poate fi alocat mai
multor responsabili de dosar,
care primesc o serie de
notificări, informări și alerte în
mod automat din aplicație, în
așa fel încât niciuna din
obligațiile specifice unui
dosar/proiect să nu fie omisă.
Notificările se primesc instant
sau cu un interval de timp
prestabilit, astfel: următorul
termen de judecată (cu 2 zile
înainte); expirarea căii de atac
(cu 5 zile înainte); adăugarea
unui document la dosar;
scadența unei teme aferente
dosarului (cum ar fi redactarea
unui act judiciar, plata taxei de
timbru etc.). 

eviDențierea cenTraLizaTă 
a sarciniLor saU resTanțeLor 

Fiecare dosar/proiect are pres -
ta  bilite anumite informații
și/sau acțiuni esențiale, care
dacă nu sunt realizate cores -
pun zător sau la timp, sunt evi -
dențiate prin iconițe specifice,
în așa fel încât să fie reme -
diate în timp util. Cu titlu de
exemplu, sunt evidențiate
următoarele elemente: lipsa
următorului termen de jude -
cată; necomunicarea hotărârii
la un dosar finalizat; lipsa
informării clientului după
fiecare termen de judecată;
lipsa emiterii facturilor
scadente etc.

manaGer ProiecTe 
PenTrU ecHiPă

Proiectele de anvergură pre -
supun, de regulă, implicarea
mai multor categorii de
personal: avocat responsabil;
avocați subordonați; personal

auxiliar. Sistemul de mana -
gement al unor asemenea
proiecte este prevăzut cu o
serie de funcționalități
particulare fiecărei categorii
de personal, cu drepturi
specifice, în așa fel încât să se
asigure în mod eficient și
coordonat atât partea de
execuție, cât și partea de
comunicare, monitorizare,
control și validare.

manaGemenTUL DocUmenTeLor

Una dintre funcțiunile puter -
nice ale isoLEX o reprezintă
modalitatea de gestionare a
fișierelor și folderelor. Astfel,
aplicația asigură preluarea,
crearea, versionarea, transfor -
marea, alocarea, mutarea,
exportarea și expedierea facilă
a tuturor documentelor,
precum și crearea de structuri
de foldere, în funcție de
necesitățile fiecărui proiect sau
dosar în parte. De asemenea,
funcția de căutare asigură
găsirea rapidă a oricărui fișier
din aplicație, în funcție de mai
multe criterii.

sincronizarea cU oUTLooK

Având în vedere că activitatea
de avocatură și a practicienilor
în insolvență presupune o
comunicare electronică activă
cu clienții și instanța de
judecată,. isoLEX asigură
conlucrarea activă cu Outlook-
ul, existând posibilitatea atât a
preluării în aplicație a
documentelor primite prin
poșta electronică, cât și
expedierea acestora direct din
aplicație prin intermediul
Outlook. Totodată, e-mail-
urile pot fi preluate și
transformate automat în teme
(concept specific isoLEX-
ului), fiind populate automat
majoritatea câmpurilor
specifice temei din isoLEX.

emiTerea și GesTionarea
raPoarTeLor financiare 
și a facTUriLor

Având în vedere cheltuielile
efectuate (refacturabile),
onorariile stabilite, timpul de
lucru cumulat, modulul
financiar permite emiterea,

expedierea și gestionarea
facturilor fiscale. Acestea pot
fi generate automat pe baza
rapoartelor financiare/anexelor
cu serviciile prestate, care la
rândul lor sunt generate
automat. Persoana
responsabilă cu emiterea
facturilor va primi notificări
de atenționare cu 24h înainte
de data la care un serviciu
juridic devine facturabil.

sincronizarea financiară 
a ProiecTeLor

Evidența onorariilor și a
cheltuielilor refacturabile
aferente fiecărui proiect/dosar
în parte este sincronizată cu
evidența financiară generală la
nivel de client, prin raportare
la onorariile din contractul de
asistență juridică. Un dosar
sau proiect pe termen lung
poate fi facturat periodic, orele
alocate proiectului până la
data primei facturi fiind
resetate automat, urmând să se
centralizeze un nou calup de
ore facturabile pentru
următoarea factură.

În concluzie, având în vedere beneficiile pe care le presupune această aplicație software, 
se poate spune că isoLex:

… este un concept

isoLEX este mai mult decât un software, este definirea în mod conștient a unei filozofii manageriale organizaționale,

contribuind în mod activ la implementarea acesteia și constituind astfel un instrument care aduce un plus de valoare.

… asigură eficiența cu până la 25%

isoLEX oferă ceea ce nimeni nu poate cumpăra: timp. Prin automatizare, simplificare și optimizare a proceselor,

eficiența crește exponențial. Toate acestea se traduc, în final, în satisfacția clientului și în creșterea profiturilor,

nefiind însă ignorată nici satisfacția utilizatorului, care are un instrument modern de lucru, deschizându-i-se astfel

noi perspective profesionale.

… asigură securitatea datelor

Două dintre valorile care servesc drept fundament pentru profesiile juridice, în principal de avocatură și cea specifică

practicienilor în insolvență, sunt securitatea și confidențialitatea. Fiind dezvoltat împreună cu o echipă de avocați, a

fost înțeleasă natura sensibilă a informațiilor și documentelor; tocmai de aceea a fost creat un soft invulnerabil.

… asigură compatibilitatea cu iso 9001:2008

isoLEX a fost creat prin raportare la cerințele sistemului de calitate ISO 9001:2008, având o serie de funcționalități

care sunt aliniate exigențelor acestui sistem de calitate. Astfel, conceptul isoLEX ține seama de o serie de

standarde de calitate, adaptate activității de avocatură, care influențează în mod pozitiv organizarea și activitatea

specifică organizațiilor din domeniul juridic. 
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eveniment

Anul acesta ne-a mai
rămas de modificat
Legea principală a

concurenței, nr. 21/1996. Nu
cred că are nevoie de
modificări substanțiale. Cred
însă că are sens să existe
modificări pentru a-i stimula
pe cei care au încălcat legea
să vină să recunoscă pentru a
simplifica investigația.
Clemența este prioritatea și
cea mai avantajoasă pentru
interesul public. vrem să
promovăm această metodă.
Nu este însă foarte populară
în România și în estul
Europei, așa cum este în vest.
Dacă o companie vine și
recunoaște încălcarea legii
poate beneficia de scutirea de
la amendă sau de reducerea
substanțială a acesteia. Am
avut anul trecut un prim mare
caz, iar firma care a

recunoscut a beneficiat de
imunitate pentru că nu aveam
nicio dovadă pentru cazul
respectiv. Am sancționat
celelalte companii. La noi
este populară recunoașterea la
finalul investigației. În acest
caz, reducerea este de numai
20%. Dezavantajul este că
am muncit deja câțiva ani de
zile pentru acea investigație.
vrem să promovăm
recunoașterea timpurie”, a
declarat Bogdan Chiriţoiu,
Preşedintele Consiliului
Concurenţei.
Potrivit acestuia, instituţia pe
care o conduce a dat anul
trecut amenzi de 0,5-1% din
cifra de afaceri pentru
nerespectarea angajamentelor.
„Altfel, angajamentele nu
sunt o prioritate pentru noi
pentru că transmit mesajul
greșit că dacă ai făcut ceva în

neregulă promiți că nu mai
faci și asta este tot”, a mai
precizat Bogdan Chiriţoiu.
Raul Mihu, Partner, Dentons,
a susţinut prezentarea cu titlul
“Schimbul de informații – o
perspectivă practică”.
„Schimburile de informații
generează riscuri în măsura în
care permit părților implicate
să determine strategia de
piață a concurenților lor. Este
dificil de diferențiat între un
schimb de informații și un
cartel. Toate cartelurile
implică un schimb de
informații. Informațiile
sensibile din punct de vedere
concurențial înseamnă acele
informații care nu ar fi în
mod normal schimbate cu
concurenții”, a declarat Raul
Mihu, Partner, Dentons.
Potrivit acestuia, câteva
exemple sunt: prețuri și

discounturi, termeni și
condiții, costuri și marje de
profit, capacități de producție,
valori și volume de
producție/vânzări, importuri
şi cote de piață.
Mihai Rădulescu, Managing
Partner, Rădulescu & Muşoi,
a vorbit despre “Refuzul de a
trata aspecte de dreptul
concurenței”
„Sunt interzise orice
înțelegeri care au ca obiect
sau efect împiedicarea,
restrângerea ori denaturarea
concurenței pe piața
românească sau pe o parte a
acesteia, în special: g)   […]
înțelegerile de a nu cumpăra
de la sau de a nu vinde către
anumite întreprinderi fără o
justificare rezonabilă. Lit. g)
reprezintă o reglementare
particulară dreptului român”,
a explicat Mihai Rădulescu.
Speakerii evenimentului au
fost:
Bogdan Chiriţoiu,
Preşedintele Consiliului
Concurenţei
Daniela Bădilă, Director,
Direcția Bunuri de
Consum, Consiliul
Concurenței
Raul Mihu, Partner,
Dentons
Remus Ene, Avocat
Partener, Pachiu şi
Asociaţii
Cristian Gavrilă, Avocat
Partener, Tănăsescu,
Gavrilă şi Asociaţii
Mihai Rădulescu,
Managing Partner,
Rădulescu & Muşoi

Evenimentul a fost susţinut
de sponsorii: Dentons, Pachiu
& Associates, Rădulescu &
Muşoi, Tănăsescu & Gavrilă
şi isoLEX.

Emiliana Dovan

consiliul concurenţei:
clemența este prioritară
Legal magazin events a organizat, cu sprijinul consiliului concurenței, cea de-a ii-a ediţie a conferinţei
mediul de afaceri sub lupa consiliului concurenței, pe data de 21 mai.
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Evenimentul cu tema
”Impactul fiscalității
asupra mediului de

afaceri” se desfășoară
semestrial și își propune să
genereze dezbateri utile și
soluții eficiente pentru
creșterea încasărilor la buget
și pentru reducerea poverii
fiscale. În cadrul său, consul -
tanții fiscali, avocații specia -
lizați în taxe și fiscalitate și
directorii financiari din
companii și instituții sunt
invitați să poarte un dialog
constructiv cu autoritățile
competente, în vederea
clarificării unor aspecte
legislative, în contextul unor
modificări importante în noul
Cod Fiscal și noul Cod de
Procedură Fiscală.
“Cum s-a transformat dedu -
cerea TvA dintr-un drept legal
şi legitim al contribuabililor
mai mult într-o obligație a
acestora de a-și proba și
justifica bunele practici în
materie fiscală? Organele
fiscale anulează acest drept,
invocând – în baza unor
criterii și aprecieri, de regulă,
pur subiective – existența
unor practici frauduloase pe
„circuit”. Această anulare a
dreptului de deducere la nivel
de TvA nu este structurată, de
multe ori, pe nici un fel de
analize corelative care să

ofere măcar indicii privind
participarea conștiență și
voluntară, a contribuabilului
supus inspec ției fiscale, la
mecanismul de fraudare al
taxei”, a declarat Dragoș Pătroi,
Consultant Fiscal, Cadru Uni -
versitar Asociat ASE București.
Dragoș Pătroi şi-a intitulat
prezentarea “Relațiile fisc –
contribuabili: între legea forței
și forța legii”.
Adrian Coman, Avocat,
NTMO – KPMG Legal, a
prezentat informaţii relevante
despre răspunderea în cazurile
de evaziune fiscală.
“În desfășurarea activităților
care duc la îndeplinirea
obiectului de activitate al unei
societăți, pot surveni situații
de natură a produce prejudicii
partenerilor de afaceri sau
unor terțe persoane și astfel să
se pună în discuție angajarea
răspunderii civile a persoanei

juridice. Faptele licite sau
ilicite săvârşite de organele
persoanei juridice obligă
însăşi persoana juridică, însă
numai dacă ele au legătură cu
atribuţiile sau cu scopul
funcţiilor încredinţate”, a
declarat Adrian Coman.
Reprezentantul NTMO –
KPMG Legal a precizat însă
că angajarea răspunderii unei
societăți pentru fapta
angajaților sau mandatarilor
săi este condiționată de
existența unui prejudiciu, a
unei fapte ilicite, a unui raport
de cauzalitate între fapta
ilicită și prejudiciu, sau a unei
culpe în comiterea faptei ilicite.
Adrian Lotrean, Senior
Partner, CITR, a vorbit despre
”Firul roșu al procedurii de
insolvență pe Legea 85/2014”.
“Procedura insolvenței se
apli că profesioniștilor
(excepție profesiile liberale).

Se aplică şi regiilor autonome,
dar nu este aplicabilă
unităţilor şi instituţiilor de
învăţământ preuniversitar,
universitar şi entităţilor
privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică. La
cererea debitorului, cererea de
deschidere a procedurii se
judecă de urgență în 5 zile/ 10
zile (legea 85/2014), iar
cuantumul minim al datoriilor
trebuie să fie de 40.000 lei”, a
explicat Adrian Lotrean.
Potrivit Senior Partner-ului,
CITR, în acest caz, opoziția
creditorilor la deschiderea
procedurii se poate face în 10
zile de la notificare.
Speakerii evenimentului au fost:
Adrian Lotrean, Senior
Partner, CITR
Adrian Coman, Avocat,
NTMO – KPMG Legal
Delia Dragomir, Of
Counsel, Dentons
Luisiana Dobrinescu,
Partner, DOBRINESCU
DOBREv SCA
Dragoș Pătroi,
Consultant Fiscal, Cadru
Universitar Asociat ASE
București

Partenerii conferinței
”Impactul fiscalității asupra
mediului de afaceri” au fost:
CITR, Dentons și KPMG.

Emiliana Dovan

relaţia fisc – contriBuaBili: 
între legea forței 
și forța legii
Legal magazin events a organizat, cu sprijinul camerei consultanţilor fiscali, cea de-a patra ediție a
conferinței ”impactul fiscalității asupra mediului de afaceri”, pe 21 aprilie 2015, în cadrul Hotel
international Bucharest.
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Forumul Dreptului Muncii
și-a propus să realizeze o
radiografie exactă a pieţei

muncii în anul 2015 şi să prezinte
ultimele evoluţii în acest sector
important. Forumul Dreptului
Muncii a arătat câte litigii de
muncă există în prezent pe rolul
instanţelor şi cât de afectat va fi
bugetul instituţiilor şi cel al
companiilor private şi de stat,
care au fost date în judecată de
foşti angajaţi disponibilizaţi. 

Speakerii evenimentului au fost:
Alexandra Braica, Secretar
de Stat pentru Dialog  Social,
Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și
Persoanelor vârstnice

Eduard Corjescu, Director,
Direcția Generală juridică,
Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și
Persoanelor vârstnice
Mihai Acsinte, Chief Legal
Officer, Groupe Renault
Magda Alexandru, Senior
Associate, Buzescu Ca – Legal
& Tax
Monica Georgiadis, Partener,
Coordonator Practica Dreptul
Muncii, DLA Piper
Florian Mateiță, Partener,
ROMINSOLv
Corina Gonteanu, Director
Marketing și Comunicare,
Manpower Group Romania
Iulia Hălăngescu, Centrul
Parteneriat pentru Egalitate a

prezentat Seminarul
“Diversitatea la locul de
muncă“ 

”Este prevăzută înființarea unui
oficiu de mediere și arbitraj pe
care sper să reușim să îl finalizăm
în acest an. Lucrurile se vor putea
îmbunătăți astfel și sper într-o
cultură mai bună a dialogului”, a
declarat Alexandra Braica,
Secretar de Stat pentru Dialog
Social, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor vârstnice.
”A crescut numărul contractelor
individuale de muncă. Deși nu
atingem nivelul de creștere din
vest, este important că numărul
locurilor de muncă este în
creștere și în România”, a
declarat Eduard Corjescu,
Director, Direcția Generală
juridică, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor vârstnice.

GUvernUL nU LUcrează 
La moDificarea coDULUi mUncii

Acesta a ținut să sublinieze faptul
că Guvernul nu lucrează în
prezent la modificarea Codului
Muncii, pentru că nu dorește să
creeze ”o legislație solubilă în
fiecare an”.
”Asistăm la un demers integrat al
sindicatelor care doresc să revină
la situația din 2011. Acest lucru
trebuie să ne pună în alertă. În
Parlament au fost deja discuții în
sensul modificării Codului
Muncii sub motivul că situația
este dezechilibrată grav și încli -
nată în favoarea angajatorilor”, a
declarat Mihai Acsinte, Chief
Legal Officer, Groupe Renault.
Acesta și-a exprimat îngrijorarea
cu privire la viitoare modificări
ale legislației muncii. Un
Exemplu fiind L146/2015
inițiativa unor cetățeni cu drept

crește 
numărul contractelor 
inDiViDuale De muncă
Legal magazin events a organizat prima ediţie a conferinței forumul Dreptului muncii, pe data de 18
iunie, în cadrul athénée Palace Hilton.

monica GeorGiaDis, 
Partener, coordonator 

Practica Dreptul muncii, 
DLa Piper
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de vor de modificare și completare a Codului
Muncii, în urma căreia: obiectivele de performanță
devin subiect de negociere colectivă, se
restricționează drastic utilizarea instituțiilor
delegării și detașării chiar în condițiile în care
există consimțământul angajatului, plata salariului
într-un cont bancar trebuie agreată de salariat etc.
”Câteva dintre consecințele pe termen scurt, mediu
și lung, dacă trec aceste proiectele legislative, sunt:
evitarea României de către investitori, stoparea
extinderii angajatorilor locali, stoparea creării de
noi locuri de muncă, tensiuni sociale, presiune pe
cursul valutar, scăderea nivelului de competitivitate
la nivel național”, a explicat Mihai Acsinte.

PosiBiLeLe moDificări vor DezecHiLiBra reLația
anGajaT-anGajaTor

Magda Alexandru, Senior Associate, Buzescu 
Ca – Legal & Tax, a precizat că proiectul de lege
L146/2015 este într-o fază destul de avansată și ne
putem aștepta ca propunerile din cadrul său să intre
în vigoare. 
”În baza reglementării actuale angajatorii pot
modifica, contractele de muncă printr-o simplă
informare. Potrivit proiectului de lege, angajatorul
trebuie să dovedească faptul că i-a transmis 
anga jatului viitoarea modificare și după 15 zile
poate intra în vigoare numai dacă angajatul este de
acord. Considerăm că această procedură poate să
îngre u neze foarte mult procesele și poate afecta
semnarea unui act adițional”, a explicat Magda
Alexandru.
Potrivit acesteia, L146/2015 mai prevede că clauza
de confidențialitate va fi aplicabilă în anumite
condiții și doar pe durata Contractului de Muncă.
Monica Georgiadis, Partener & Coordonator Practica
Dreptul Muncii, DLA Piper Dinu, a vorbit despre
principalele avantaje ale concedierii colective.
„Transparenţa şi predictibilitatea sporită sunt două
dintre avantajele prin beneficii suplimentare pentru
salariaţi faţă de restructurările individuale, perioada
extinsă de acomodare pentru salariaţii impactaţi,
procesul complex, amplu şi de durată oferă un timp
(de pregătire) prelungit,  comunicarea deschisă:
beneficiu pentru diminuarea impactului la nivel
uman”, a declarat Monica Georgiadis. 
Potrivit acesteia, serviciile de preconcediere includ
implicarea ANOFM (prin agenţiile teritoriale) în
cursul preavizului, informare, plasare, reorientare
profesională – cursuri de formare, oferirea de

servicii suplimentare de suport în
carieră / outplacement.
“Misiunea departamentului HR în
procedura insolvenţei include:
implementarea noului sistem de
obiective, adaptarea şi implemen -
tarea noului sistem de organizare
şi funcţionare, optimizarea cos -
turilor cu personalul, comunicarea
eficientă a procesului de transfor -
mare a organizaţiei, restabilirea şi
menţinerea încrederii în sistemul
organizaţional”, a explicat Florian
Mateiță, Partener, ROMINSOLv.
Corina Gonteanu, Director Mar ke -
ting și comunicare,
ManpowerGroup, a citat un
Studiul Manpower privind
perspectivele Angăjării de Forţă de
Muncă, la care au participat 625
de respondenţi.
„Potrivit studiului, 25% dintre
participanţi au declarat că planifică
angajări, 11% au în vedere redu -
ceri, iar 62% nu prevăd schim -
bări”, a afirmat Corina Gonteanu.
Iulia Hălăngescu, Centrul
Parteneriat pentru Egalitate, a
susţinut seminarul “Diversitatea la
locul de muncă“.
“45% dintre romii ocupaţi nu au
un loc stabil de muncă, 55% dintre
romii ocupaţi prestează activităţi
fără forme legale. veniturile
gospodăriilor rome sunt de
aproape trei ori mai scăzute decât
în rândul majoritarilor.
Principalul motiv perceput de
refuz la interviurile de angajare
ale persoanelor de etnie romă a
fost etnia. Romii au de zece ori
mai multe şanse de a fi
disponibilizaţi decât membrii
populaţiei majoritare”, a precizat
aceasta citând Barometrul de
Incluziune Socială 2010.

Partenerii evenimentului au fost:
Buzescu CA, Dentons, DLA
Piper, IsoLex şi Groupe Renault.

Emiliana Dovan

miHai acsinTe, chief Legal 
officer, Groupe renault

aLexanDra Braica, secretar de stat pentru 
Dialog  social, ministerul muncii, familiei, 
Protecției sociale și Persoanelor vârstnice

eDUarD corjescU, Director, Direcția Generală 
juridică, ministerul muncii, familiei, Protecției 
sociale și Persoanelor vârstnice

magda alexandru, senior associate, 
Buzescu ca – Legal & Tax
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aţi studiat arte decorative
la liceul "nicolae tonitza"
din Bucureşti şi restaurare
la facultatea de teologie.
de ce aţi ales designul de
(bijuterie) produs?

Am studiat artă decorativă,
apoi restaurare. Am lucrat
câţiva ani pe şantiere de
restaurare, însă întotdeauna
mi-a plăcut să cultiv un
hobby. Iniţial, am lucrat
bijuterii din argilă colorată, ca
o activitate de relaxare activă.
În anul 2002 am auzit de
concursul Tineri Designeri,
iniţiat de Doina Levintza, aşa
că m-am înscris la ediţia cu
tema "Accesorii vestimen -
tare". La această ediţie am
câş tigat premiul "Tineri
Designeri". Încurajată de
premiu, am participat şi la
următoarea ediţie, cu o altă
temă, unde am câştigat o
menţiune. Aşa că dintr-o joacă
am debutat în lumea desig -
nului şi încet, încet designul
de bijuterie a devenit meseria
mea. Conceptul de bijuterie
de autor nu se vehicula atunci.
Nu ştiam cum să descriu
ocupaţia mea, dar asta avea
un mare avantaj: libertatea de
a face orice, de a folosi orice
tehnică doresc şi de a
experimenta după bunul plac.

care sunt elementele care
vă inspiră?

În designul de bijuterie mă
inspiră Pop Art şi folosesc
tehnici netradiţionale, cum ar
fi imprimarea manuală pe
metal, pe lemn şi pe
piele, tehnica, colajului pe
metal, desen în peniţă pe
metal, apoi folosesc răşină
pentru a izola suprafeţele. 
Însă, după 12 ani de design de

bijuterie am simţit nevoia de
altă provocare, ceva diferit
care ridică alte probleme cu
alte soluţii, iar de un an şi
jumătate am şi un proiect nou:
zvINCA - Genţi şi alte
accesorii. Lucrez genţi din
piele, însă de data aceasta
materialul îmi impune tehnici
tradiţionale care trebuie
învăţate şcolăreşte. Genţile pe
care le concep şi realizez au
parfumul clasic al începutului
de secol 20. Fac genţi de zi
pentru femei, dar prefer să
concep genţi pentru bărbaţi.
În cazul genţilor pentru băr ba ţi
provocarea este mare pentru
că abordarea este complet

diferită de cea a accesoriilor
pentru femei. Bărbaţii au
criterii foarte clare în ceea ce
priveşte acesoriile
vesti mentare: simplu,
discret, rezistent,
confortabil, elegant.
Lucrez genţi din
piele naturală, în
mare parte de
mână, de cele
mai multe
ori custom. 
M-am
"îndrăgostit"
de mate rialul
acesta când
am lucrat
nişte coliere

cu piele pentru o expoziţie la
o galerie din Lille (Franţa),
care a avut ca temă "Curtea
miracolelor". Asta se întâmpla
în 2013, an în care m-am gân -
dit serios să fac schimbarea
de la bijuterie la pielărie.

cui se adresează acceso -
riile pe care le creaţi? cine
le poate purta şi unde?

Clientele mele pentru bijuterii
sunt din medii diverse: de la
studente până la femei ma tu re,
dar cu personalitate puternică
şi stil neconven ţional.
În cazul genţilor mă adresez şi
celor activi în zona busi ne ss,
celor care respectă o anume
etichetă, dar care vor să se
distingă prin câteva detalii
unice. De asemenea, mă adre -
sez şi celor care au nevoie de
o geantă de purtat în timpul
liber. Fac genţi bărbăteşti
custom, pentru laptop, sau
pentru tabletă, dar şi genţi

shopper pentru femei. De
cele mai multe ori sunt
oferite cadou, aşa că, la
cerere, le stanţez
iniţialele numelui şi le
ambalez special în cutii
lucrate manual de mine.  

Emiliana Dovan

genţile Pe care le conceP 
au parfumul clasic 
al începutului De secol 20
interviu cu miHaeLa zvinca, designer, zvinca – contemporary Design

mihaela zvinca a studiat arte Decorative la Liceul "nicolae Tonitza" din Bucureşti şi restaurare la
facultatea de Teologie. În 2002, anul în care a început să cocheteze cu ideea de designer de bijuterii, nu
exista conceptul de “bijuterie de autor”, dar a văzut în asta libertatea de a putea experimenta. În prezent,
mihaela zvinca creează genţi şi alte obiecte din piele costum şi business. 





Începând cu luna iunie 2015,
Telekom devine sponsorul principal
al Echipei Naționale de Fotbal a
României, în urma unui parteneriat
încheiat cu Federația Română de
Fotbal. Contractul este valabil până
la finalul anului 2016, cu
posibilitatea de prelungire până în
2018. În cadrul acestui parteneriat,
Telekom pregătește o serie de
surprize pentru clienții care
îndrăgesc fotbalul. 
„Telekom și Echipa Națională de
Fotbal împărtășesc aceleași valori:
fair-play, integritate, dorința
puternică de a reuși. Este o onoare să
fim sponsorul principal al
reprezentativei naționale la fotbal și
să susținem echipa pe drumul spre
victorie, alături de milioanele de
suporteri români. Pentru Telekom,
fotbalul este rege. Ca urmare, oferim
clienților noștri, în exclusivitate,
integral, cele mai bune competiții de
fotbal, precum Euro 2016, UEFA
Champions League și UEFA Europa
League. Hai România!”, a declarat
Nikolai Beckers, CEO Telekom
Romania. 

“Federația Română de Fotbal
primește astăzi alături un partener
deosebit de important care
împărtășește valorile și principiile pe
care ni le-am asumat în drumul spre
performanță. Telekom Romania
devine sponsorul principal al Echipei
Naționale de Fotbal și, astfel,
confirmă viziunea noastră privind
dezvoltarea fotbalului din România.
Sunt convins că ne vom bucura
împreună de cele mai frumoase
rezultate ale „tricolorilor” și îi vom
face pe români să fie mândri de
performerii ei! Bun venit, Telekom
Romania, în familia fotbalului
românesc!” a subliniat Răzvan
Burleanu, Președintele Federației
Române de Fotbal. 
Următoarea provocare pentru echipa
națională de fotbal a României este
calificarea pentru Euro 2016. Dolce
Sport este singura televiziune din
România care va transmite toate cele
51 de partide ale celei mai mari
competiţii fotbalistice din Europa.
Dintre acestea, 28 de partide vor fi
putea fi vizionate exclusiv pe
canalele Dolce Sport. 

PROCTER & GAMBLE, 
din nou performer cu 
3 branduri în Top 15 

Superbrands România
Superbrands România a încheiat faza de jurizare și

cercetare de piață, ca prima etapă în ediția 2015,
aflată acum în plină derulare. Aproximativ 300 de
branduri din 48 de categorii de produse și servicii

s-au calificat pentru statutul de Superbrand în Româ -
nia, în cadrul ediției a 7-a a programului Superbrands.

Procter & Gamble este compania care a oferit
primele două branduri în topul celor 15 branduri

lider în Superbrands Romania 2015. Ariel urcă
patru locuri față de clasamentul de anul trecut și

detronează Pampers, un alt brand reputabil al
P&G, care anul acesta se clasează pe locul 2. Ariel
și Pampers sunt două dintre cele 10 branduri P&G

eligibile pentru Statutul de Superbrands în ediția
curentă. Banca Translivania este brandul românesc

care se clasează anul acesta între primele cinci
cele mai admirate și apreciate branduri din

România, și este liderul segmentului financiar-
bancar în studiul Superbrands România 2015,

urmat de BRD, pe locul 10 în Top Superbrands
Romania 2015. Dintre brandurile care și-au

menținut prezența în top 15 Superbrands Romania
anul acesta sunt: Mercedes-Benz, Gillette,

Facebook, Dr. Oetker.   
În ansamblu, topul celor 15 branduri lider în

programul Superbrands pe 2015 include: Ariel,
Pampers, Mercedes-Benz, Banca Transilvania,

Gillette, Facebook, Dr. Oetker, Persil, Milka, BRD
Groupe Societe Generale, BMW, H&M,

Dedeman, eMAG, Coca Cola.
Rezultatele finale ale cercetării Superbrands în

România reflectă opțiunile consumatorilor români
pentru cele 300 de branduri eligibile pentru statutul

de Superbrand în România în 2015. Rezultatele
studiului confirmă faptul că românii sunt gata să

susțină branduri care îi inspiră, care îi fac fericiți și
le sunt alături în viața cotidiană, branduri care le

conferă respect și comunicare autentică.
În linie cu această tendință, printre brandurile

românești apreciate de români ca fiind
Superbrands sunt: Banca Transilvania, BRD,

Dedeman, eMAG, Borsec, Catena, Dona,
Napolact, PRO Tv, Timișoreana, Poiana, Flanco,

Radio zu. Brandurile românești reprezintă
aproximativ 28% dintre brandurile validate

Superbrand 2015 în România, o nouă performanță
pentru creativitatea românească.
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Relaţia dintre CFO (Chief Financial
Officer) – CIO (Chief Information Officer)
devine tot mai strânsă şi mai colaborativă,
pe măsură ce directorii financiari sunt tot
mai mult implicați în patru dintre
activităţile privind IT-ul, se arată în noul
studiu global EY Partnering for
performance. 
Studiul are la  bază un sondaj şi o serie de
interviuri derulate în rândul a 652 de
directori financiari, directori IT şi
specialişti EY. Rezultatele arată că
directorii financiari sunt tot mai implicaţi
în gestionarea problemelor de securitate
cibernetică, în stabilirea strategiilor şi
proceselor de management al informațiilor,
în tranziţia către digitalizarea IT-ului şi
crearea unei organizaţii cu grad ridicat de
utilizare a analiticelor de date.
Nevoia extragerii de date cu mai multă
relevanță şi de capabilităţi îmbunătăţite de
analiză a datelor consolidează colaborarea

dintre executivii financiari şi cei din IT. 
Cu toate astea, executivilor financiari le
lipseşte înţelegerea aspectelor legate de IT,
iar opinia lor preponderentă de a considera
IT-ul ca pe un centru de cost, în loc de un
activ al organizaţiei reprezintă o provocare
importantă a acestei relaţii de colaborare.
Pe de altă parte, pentru directorii financiari
continuă provocarea de a echilibra
responsabilitatea lor privind disciplina
financiară cu ambiţiile tot mai mari de
natură strategică, cum ar fi stabilirea
agendei schimbării.
"Pregătirea măsurilor de securitate
cibernetică presupune înţelegerea a ceea ce
trebuie protejat în cadrul afacerii. O parte
dintre directorii financiari încearcă să

înţeleagă detaliile tehnice, când n-ar trebui
să fie preocupaţi de aşa ceva", spune
Adrian Bunea (foto), Director Executiv
FAAS, EY România. "De asemenea,
directorii financiari ar trebui să se asigure
că întreaga organizaţie dispune de un plan
testat de asigurare a capacităţii de reacție a
companiei la atacurile inevitabile".
Dintre cei 652 de directori financiari
chestionaţi, aproape 50% dintre cei care au
făcut din tranziţia funcţiei IT către
digitalizare o prioritate maximă au declarat
o creştere a EBITDA mai mare de 10% în
ultimii trei ani. Doar 35% dintre directorii
financiari care nu au acționat în acest fel au
declarat că au atins un nivel similar de
creştere.

Monsson Group, unul dintre liderii pieței de energie
regenerabilă din România, și-a extins în ultimii doi ani
activitățile în 20 de țări, ajungând la circa 500 de angajați
specializați, prezenți pe patru continente. Până în prezent,
Monsson Group a investit în România peste 200 de milioane
de euro, în construcția și operarea de parcuri eoliene și
fotovoltaice. 
„Am luat decizia de a ne extinde foarte puternic la nivel

internațional după ce industria regenerabilelor din România a
stagnat. Lipsa de proiecte noi ne-a determinat să ne revizuim
planurile de investiții și să ne reorientam destul de rapid.
Procesul de extindere a fost susținut de know-how-ul
grupului, întrucât ne-am dezvoltat suficient de mult și am fost

implicați în proiecte majore de energie astfel încât să avem
încredere că putem presta servicii la același nivel de calitate,
oriunde în lume”, a declarat Sebastian Enache, director pentru
dezvoltarea afacerii în cadrul Monsson Group.
„Investiția în extinderea internațională ne-a costat destul de
mult până acum, dar suntem pregătiți să continuăm acest
proces având în vedere creșterea ofertei noastre de servicii și
expansiunea piețelor externe”, a mai spus Sebastian Enache.
Astfel, Monsson Group desfășoară în prezent operațiuni în
Europa, Africa de Sud, Orientul Mijlociu, Noua zeelandă și
Asia, trecând de la statutul de dezvoltator la cel de integrator
de soluții energetice complexe, iar, în cele mai multe dintre
cazuri, activitățile vizează realizarea de proiecte majore de
desalinizare alimentate din surse regenerabile de energie.
Înființat în anul 1997, Grupul Monsson s-a orientat spre
energiile regenerabile încă din 2004 și a devenit rapid unul
dintre cei mai mari dezvoltatori din domeniul eolian din
România, ajungând să dețină un portofoliu de proiecte
dezvoltate de peste 2.400 MW, din care proiecte care
totalizează mai mult de 1.000 MW sunt deja construite și în
operare.  
Cel mai cunoscut proiect dezvoltat de Monsson Group și
construit de CEz este parcul de la Fântânele-Cogealac de 600
MW, acesta fiind la momentul respectiv cel mai mare proiect
eolian, onshore din lume, cu excepția SUA.  
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MONSSON GROUP și-a extins activitățile în 20 de țări



jidvei, cel mai mare
producător de vin alb
din România, a
câştigat două
medalii de aur la
cea mai impor -
tantă competiţie
mondială
dedicată vinurilor
realizate din soiul
Sauvignon Blanc,
Concours
Mondial du
Sauvignon.
Performanţa este
cu atât mai mare
cu cât compania
din podişul
Târnavelor este singurul
producător din România
premiat la faimosul concurs.
vinurile medaliate sunt
Sauvignon Blanc Nec Plus
Ultra 2014 şi Sauvignon
Blanc Ana 2014. 
“Înainte de toate, distincţiile
obţinute constituie o
performanţă a vinului
românesc. Sunt mândru că
reprezentăm cu succes ţara la

o competiţie atât de
importantă. Totodată, cele
două medalii sunt şi o
recunoştinţă a muncii şi
atenţiei pe care o acordăm
producerii vinului. Un
astfel de rezultat nu poate
decât să ne onoreze şi să
confirme calitatea
produselor nostre. Îi invit
pe consumatori să încerce
atât Sauvignon Blanc Nec
Plus Ultra, cât şi
Sauvignon Blanc Ana şi să

se bucure de două vinuri de
aur.”, a declarat Claudiu Nec -
 şulescu, preşedintele jidvei. 
Concours Mondial du
Sauvignon s-a desfăşurat în
perioada 22-23 mai în Friuli
venezia Giulia. Din juriul
competiţiei au făcut parte
producători, enologi, some -
lieri, distribuitori, jurnalişti şi
formatori de opinie. Aceştia
au analizat pe parcursul celor

două zile de concurs sute de
probe din Noua zeelandă,
Chile, Franţa, Spania, Italia,
Grecia, Elveţia, Cehia,
România şi Slovacia.  
Nu este pentru prima oară
când producătorul român
obţine performanţe
remarcabile în cadrul
competiţiei. Anul trecut,
Sauvignon Blanc Nec Plus
Ultra 2013 a câştigat tot o
medalie de aur. De altfel,
acesta este cel mai premiat
produs din portofoliul
companiei jidvei, reuşind să
obţină până în prezent un
total de 32 de premii la
competiţii internaţionale şi
autohtone, dintre care 11 de
aur, vinul fiind lansat în anul
2010. Sauvignon Blanc Ana,
produs lansat în anul 2015,
deţine până în prezent 7 dis -
tincţii în cadrul concursurilor
naţionale şi internationale. 

Londra și-a menținut poziția de cea mai bine
clasată destinație internațională pentru
călătorii, pentru a cincea oară în șapte ani,
conform studiului anual MasterCard Global
Destinations Cities Index. 
Pe baza unei înțelegeri aprofundate a
șabloanelor de călătorie, Global Destinations
Cities Index furnizează un clasament al celor
mai vizitate 132 orașe din lume. Mai mult
decât un simplu ghid de călătorii, Indexul
oferă o perspectivă detaliată a modului în
care oamenii călătoresc și adresează impor -
tanța și calitatea orașelor lumii ca domicilii,
destinații și motoare de creștere.
Conform studiului, se estimează că Londra
va primi 18,82 milioane de vizitatori interna -
ționali în 2015, cu puțin mai mult decât ocu -
pantul locului doi, Bangkok. Cele două orașe
au fost fruntașele topului la fiecare ediție.

Bucureștiul se situează pe locul 81 în GDCI
2015, iar la nivel regional (Europa) pe locul
28, cu o poziție mai sus decât anul trecut.
Astfel, se estimează că Bucureștiul va găzdui
1,02 milioane vizitatori internaționali, în
creștere cu 5,2% față de 2014. Aceștia vor
cheltui pe durata șederii lor un total estimat
de 287 milioane dolari, cu 2,4% mai mult
decât în anul precedent. În medie, un vizita -
tor a cheltuit în București anul trecut 281
dolari. 
Conform raportului Națiunilor Unite asupra
Perspectivelor de Urbanizare Mondială, două
treimi din populația lumii va locui în mediul
urban până în 2050. Prin prognozarea
numărului de vizitatori internaționali, Global
Destination Cities Index relevă infrastructura
necesară pentru a satisfice atât așteptările
localnicilor, cât și ale vizitatorilor.

LONDRA ÎșI PăSTREAză SUPREMAțIA 
în topul MasterCard Global Destinations Cities Index 2015

CONSILIUL 
CONCURENţEI 

a câştigat din nou la
Curtea de Apel 

Bucureşti 

Consiliul Concurenţei a câştigat
toate procesele cu companiile

sancţionate pentru trucarea a două
licitaţii organizate de S.N.T.G.N.

TRANSGAz S.A. Mediaş. Astfel,
Înalta Curte de Casaţie şi justiţie a

confirmat irevocabil sancţiunile
aplicate , în anul 2012, de Consiliul

Concurenţei companiilor S.C.
T.M.U.C.B. S.A. şi  MOLDOCOR,

CONDMAG  şi INSPET.
Anterior, Curtea de Apel Bucureşti

a menţinut decizia Consiliului
Con curenţei, motiv pentru care cele
patru companii au formulat recur su -
ri la Înalta Curte de Casaţie şi jus -

tiţie, care le-a respins ca nefondate.
Consiliul Concurenţei a sancţionat

companiile Condmag şi INSPET
pentru încheierea unei înţelegeri

anticoncurenţiale constând în
participarea cu oferte trucate la

procedura de achiziţie public
"Racord gaze naturale Butimanu-

Brazi pentru alimentarea cu gaze a
centralei de Cogenerare Brazi"

organizată de TRANSGAz în anul
2009. CONDMAG S.A. a fost

sancţionată cu amendă de
4.548.658 lei (aprox.4% din cifra

de afaceri realizată în anul
financiar 2011.), iar S.C INSPET

S.A. cu 7.296.204 lei (4% din cifra
de afaceri realizată în anul financiar

2011). S.C. MOLDOCOR S.A. şi
S.C. T.M.U.C.B. S.A.au fost

amendate cu 2.235.028 lei
(500.000 euro)şi, respectiv, cu

11.384.975 lei (2,5 milioane euro)
pentru realizarea unei înţelegeri în
scopul participării cu oferte trucate

la procedura de achiziţie publică
„Conductă de transport gaze 20’’

Giurgiu Ruse" organizată în 
anul 2011.

Pagini realizate de Mircea Fica
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AUR PENTRU ROMâNIA 
la Concours Mondial du Sauvignon



Legal Magazin va organiza

în noiembrie 2015 cea de-a

doua ediţie a galei Lady

Lawyer. 

Pentru doamnele avocat ale

avocaturii noastre de

business, revista Legal

Magazin dedică o seară de

sărbătoare în care eforturile

Dumneavoastră să fie

răsplătite cu respectul

cuvenit.

Gala Lady Lawyer este o

premieră pe plan național și

dorește să celebreze

doamnele care au reușit să

se impună de-a lungul

timpului în această profesie,

să evidențieze cariere de

succes, dar și să reliefeze

faptul că, în România,

femeile sunt o adevarată

forță în avocatura de

business.

Gala Lady Lawyer va

premia tenacitatea,

pasiunea, viziunea, 

inovația, rigoarea

profesională și capacitatea

doamnelor avocat de a

stabili parteneriate durabile

în interesul societăților în

care activează.

În cadrul evenimentului,
va fi lansată cea de-a treia
ediţie a publicaţiei 
Lady Lawyer.

Detalii și bilete:

www.galaladylawyer.ro
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Îmi propun 
un barou 
al dialogului
Interviu cu Ion DRAgne,
Decanul Baroului Bucureşti

Specialiştii 
în insolvenţă, 
îngrijoraţi de noua Lege 
a insolvenţei
persoanelor fizice

există un
interes crescut

pentru
restructurările

„out of court”Inte r vi u  cu

Asociat Coordonator, CITR

Andrei CionCA
www.legalmagazin.ro
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Eveniment organizat în sprijinul Asociaţiei Stop Autismului.

LegaL MagazIn events 
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