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Cifrele insolvenței
• Profesioniști intrați în insolvență 2018/2017: -8,77%*
- În 2017 au intrat în insolvență 9.102 profesioniști
- În 2018 au intrat în insolvență 8.304 profesioniști
*date ONRC

• Cele mai mari* 200 persoane juridice intrate în insolvență anul
trecut
- Cea mai recentă cifră de afaceri cumulată:
5,18 mld. lei
- Cel mai recent număr total mediu de angajați:
18.450 angajați
*conform C.A. raportată în 2017

Cifrele insolvenței
• Numărul total de practicieni
compatibili: peste 2.900

în

insolvență

• Suma totală distribuită către creditori în 2018, din
valorificarea activelor: 2,44 mld. lei
• Suma distribuită în 2018 este cu 35% mai mare
decât cea de 1.8 mld. lei distribuită în 2017
• Mulțumim corpului profesional de practicieni pentru
efortul depus în lichidizarea
bunurilor și
reintroducerea în circuitul economic a activelor

Modificarea legislației insolvenței

• În 27 septembrie 2018 - Guvernul modifică legislația insolvenței prin OUG nr. 88/2018, fără să consulte
părțile relevante
• Principalele modificări propuse de Ordonanța de Urgență:
- imposibilitatea deschiderii procedurii insolvenței de către debitor dacă datoria e peste 50% către stat

- soluționarea cererii de plată formulată de creditor în maxim 10 zile de către administratorul judiciar (de
la data depunerii..?)
- conversia totală a creanțelor bugetare în acțiuni
(importantă este și valoarea)

posibilă în cadrul reorganizării debitorului

- posibilitatea aprobării reducerii de creanță bugetară în cazul reorganizării dacă reducerea de creanță
este mai mică sau mai mare de 50%

Modificarea legislației insolvenței
• Principalele modificări propuse de Ordonanța de Urgență (cont.):

- Cesiunea de creanță în insolvență dacă cesionarul (dobânditorul) are un interes public (sunt voci care
speculează cu privire la interesul public al debitorului)

- Încălcarea principiului unicității procedurii și caracterului concursual al procedurii insolvenței prin permiterea
executării silite individuale concomitent cu procedura de insolvență ca și formă de executare silită
concursuală

- Soluționarea cererii de trecere la faliment în maxim 30 de zile de la data formulării cererii

Modificarea legii în Senat
• Unele modificări survenite în urma discuțiilor din Senat:
- Eliminat pragul de 50% în solicitarea insolvenței de către
debitor
- Extins la 15 zile termenul pentru analiza cererilor de plată
- Executarea silită individuala va fi gestionata de practicianul în
insolvență
• Documentul a plecat în 21 noiembrie 2018 către Camera
Deputaților, for decizional, pentru aprobare

Modificarea legii în Camera
Deputaților
• Comisia care și-au dat avizul până în prezent, au avizat forma inițială, a
Guvernului (Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare)
• Subiectul rămâne pe agendele deputaților, deși au trecut termenele de depunere
a raporturilor de către Comisia pentru buget și Comisia juridică. Rapoartele
trebuia depuse până în 12 decembrie 2018
• Proiectul așteaptă și avizul Comisiei pentru industrii și servicii. Acum a ajuns la
comisia juridică care nu a fixat o data cu privire la analiza legii de aprobare a
OUG si amendamentelor propuse
• Discuțiile continuă.
Considerăm că va trebui să prevaleze argumentele de logică juridică,
eficienta economica, legea insolventei fiind o lege tehnica

Vă mulțumesc!
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