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Piperea: Judecatorii nu deschid procedurile in cazul proceselor de 
faliment personal pentru ca nu exista formularistica 
 
Legea 151/2015 privind procedura insolvenŃei persoanelor fizice este în 
vigoare de pe 1 ianuarie 2018, există cereri inclusiv pe rolul Tribunalului 
Bucureşti, dar judecătorii nu deschid procedurile pentru că nu există 
formularistica, a declarat, marŃi, Gheorghe Piperea, avocat la Piperea şi 
AsociaŃii, la o conferinŃă de specialitate. 
 
"Legea 151/2015 este în vigoare de pe 1 ianuarie 2018. Este în vigoare şi 
este aplicabilă deşi eu personal am spus public de nenumărate ori că ea 
trebuie să sufere foarte multe modificări inclusiv din perspectiva ConstituŃiei 
pentru că unele texte sunt neconstituŃionale. Îmi pare rău că în sală nu mai 
există de faŃă cele două reprezentante ale ANPC (Autoritatea pentru 
ProtecŃia Consumatorilor, n.r.) care puteau să ne răspundă care este 
situaŃia pentru că la ANPC există aceste structuri, înŃeleg, care sunt deja 
funcŃionale, nu şi cele teritoriale....În momentul de faŃă sunt pe rol, e 
adevărat foarte puŃin, pentru că lumea nu are curaj însă să facă astfel de 
cereri. Sunt astfel de cereri, inclusiv pe rolul Tribunalului Bucureşti, din 
nefericire însă, judecătorii, care au avut în privinŃa aceasta o reacŃie 
obstrucŃionistă incredibilă, inadmisibilă într-un stat de drept, consideră că 
nu pot deschide procedurile pentru un motiv cât se poate de legal şi legitim: 
nu există formularistica", a spus Gheorghe Piperea. 
 
Potrivit acestuia, formularistica trebuia trebuia realizată de Autoritatea 
NaŃională pentru ProtecŃia Consumatorilor şi în lipsa acesteia nu se pot 
deschide procedurile insolvenŃei persoanelor fizice. 
 
Piperea a menŃionat că procedura de lichidare este în vigoare, iar dacă unui 
judecător i se cere deschiderea unei asemenea proceduri nu are dreptul să 
refuze o cerere. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: 
Andreea Marinescu, editor online: Ada Vîlceanu) 
 
 
Piperea: Actionarii firmelor cu capital negativ trebuie sa depuna 25 de 
miliarde de euro pentru ca acestea sa nu dispara  
 



AcŃionarii firmelor cu capital negativ trebuie să depună 25 de miliarde de 
euro pentru ca acestea să nu dispară, a declarat, marŃi, Gheorghe Piperea, 
avocat la Piperea şi AsociaŃii, citând un studiu al Băncii NaŃionale a 
României despre situaŃia existentă la nivelul anului 2015. 
 
"Personal am militat pentru a se mediatiza mai serios problema capitalurilor 
negative. Am citit cu mare surprindere şi fără să fiu un mare fan al BNR 
vreau să vă spun că de data aceasta sunt foarte îngrijorat de ce scrie în 
aceste rapoarte, începând din 2015, redactate de prim-viceguvernatorul 
BNR, domnul Georgescu, care vorbeşte de acest capital negativ care se 
extinde nu la 200.000 de firme, cum spune domnul Pârvan, ci la fix 263.000 
de firme. Aceasta era la nivelul lunii iunie 2015. Nu am niciun motiv să cred 
că această cifră s-a redus, ci dimpotrivă, s-a majorat. La momentul 
respectiv se calculase, tot în acest raport, că acest capital negativ are cifra 
uriaşă de 103 miliarde de lei, ceea ce înseamnă 25 de miliarde de euro", a 
afirmat Piperea. 
 
Capitalul negativ este generat de pierderile pe care cele 260.000 de 
societăŃi le-au acumulat în decursul timpului. Piperea a spus că, potrivit 
legislaŃiei, acest gen de societăŃi au două variante: reîntregesc capitalul 
social sau trec la lichidarea companiei. 
 
Conform sursei citate, există 29.000 de societăŃi care se află în insolvenŃă, 
iar în aceste lucrează 80.000 de salariaŃi. ProporŃional, în cele 260.000 de 
societăŃi lucrează mult mai mulŃi salariaŃi care şi-ar putea pierde locul de 
muncă dacă acele firme ar trece la lichidare sau ar intra în insolvenŃă. 
 
"După câte observaŃi sunt cam 25 de miliarde de euro pe care acŃionarii 
trebuie să îi depună în societate pentru a face ca acele societăŃi să nu 
dispară. Te întrebi unde sunt aceşti bani. Desigur că mulŃi dintre ei sunt în 
tot felul de conturi offshore, dar există o sumă pe care nu o vede mai 
nimeni în momentul de faŃă. Nici măcar statul care vrea să se împrumute de 
la cetăŃeni. 60 de miliarde de euro se află în conturi bancare de depozit, cu 
0,5% dobândă pe an. Care 0,5% dobândă pe an nici măcar nu înseamnă 
dobândă pentru că dacă vrei să-Ńi retragi banii respectivi sau să faci vreo 
operaŃiune în realitate devine o dobândă real negativă pentru că sunt 
comisioanele atât de mari încât mănâncă inclusiv acea mega dobândă de 
0,5%. Dintre aceşti 60 de miliarde de euro, 45 de miliarde de euro sunt 
economii ale populaŃiei, iar 15 miliarde de euro sunt depozite ale 
persoanelor juridice. Deci bani ar exista, doar că aceşti bani sunt făcuŃi să 



băltească în conturile bancare, stând acolo pur şi simplu şi nefiind folosiŃi 
nici măcar de bănci pentru că băncile de vreo jumătate de an, de când a 
început să crească ROBOR-ul, nu mai creditează nici măcar persoanele 
fizice cu excepŃia Programului Prima Casă, care a fost relansat ieri", a spus 
Gheorghe Piperea. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: 
Andreea Marinescu, editor online: Ada Vîlceanu) 
 
Parvan (PIAROM): Cerem majorarea pragului de 40.000 de lei de la 
care se poate cere deschiderea procedurii de insolventaz 
 
Majorarea pragului de 40.000 de lei de la care se poate cere deschiderea 
procedurii de insolvenŃă şi conversia în acŃiuni a creditelor acŃionarilor către 
companie se numără printre propunerile Patronatului Investitorilor Autohtoni 
(PIAROM), de modificare a Legii InsolvenŃei, a declarat Cristian Pârvan, 
preşedintele organizaŃiei, la o conferinŃă de specialitate. 
 
Acesta a afirmat că una dintre propunerile PIAROM este mărirea nivelului 
de 40.000 de lei al cuantumului minim al creanŃei de la care fi introdusă 
cererea de deschidere a procedurii de insolvenŃă. Pârvan a declarat că nu 
propune un nivel anume şi că acesta ar trebui stabilit pe baza situaŃiei 
existente în prezent, dar a precizat că pragul de 40.000 de lei pare mic. 
 
"Avem insolvenŃe în care acŃionarul a finanŃat ani de zile firma şi este unul 
dintre cei mai mari creditori. Lucru puŃin ciudat din punct de vedere 
economic, ca să fiu elegant. Şi atunci una dintre propuneri este ca, înainte 
de insolvenŃă, acestui acŃionar sau acŃionarilor care au împrumutat firma ani 
în şir şi care sunt printre cei mai mari creditori să li se convertească aceste 
datorii în acŃiuni. Mi se pare firesc că, dacă tot au finanŃat ani de zile, să-şi 
ia acŃiunile pe baza banilor pe care i-au băgat, după care să venim să 
declanşăm insolvenŃa", a spus Cristian Pârvan. 
 
A treia propunere de modificare a Legii 85 este ca, înainte de declararea 
insolvenŃei, obligatoriu să se treacă şi prin alte procese care să nu implice 
insolvenŃa, de încercare de mediere între creditori şi companii astfel încât 
să se reducă numărul proceselor. 
 
Acesta a afirmat că există în economie 200.000 de firme aflate în diverse 
faze ale insolvenŃei, dar pe lângă acestea există 260.000 de societăŃi cu 
capital negativ. 
 



"Deci avem în economie firme care nu sunt în insolvenŃă, dar care au 
capital negativ, capital sub capitalul legal, şi în România nu se întâmplă 
nimic. Aceste firme parazitează în continuare mediul de afaceri", a spus 
Cristian Pârvan. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: 
Andreea Marinescu, editor online: Ada Vîlceanu) 
 


