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OBIECTIVUL DIRECTIVEI
• BUNA FUNCȚIONARE A PIEȚEI INTERNE

• ÎNDEPĂRTAREA OBSTACOLELOR REZULTATE
DIN DIFERENȚELE DINTRE PROCEDURILE
NAȚIONALE ÎN MATERIE

PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE CUPRINSE ÎN DIRECTIVĂ:
Avertizarea timpurie și accesul la informații;
Disponibilitatea cadrelor de restructurare preventivă;
Debitorul în posesie;
Suspendarea executărilor silite individuale;
Conținutul/adoptarea/confirmarea planurilor de
restructurare;
Impunerea unui plan de restructurare în pofida disidenței
creditorilor din mai multe clase;
Protecţia finanţării noi, a finanțării intermediare și a altor
tranzacții legate de restructurare;
Accesul la remiterea de datorie;
Supravegherea și remunerarea practicienilor;
Monitorizarea/culegerea datelor/întocmire statistici.

CE AVEM?
• cadre de restructurare preventivă, respectiv
concordat preventiv și mandat ad-hoc,
• principiul păstrării dreptului de administrare și
de dispoziție al debitorului asupra averii sale,
• reglementată superprioritatea la distribuire a
finanţărilor noi,
• suspendarea executărilor silite individuale ;
• norme de auto-reglementare, supraveghere și
pregătire profesională a organizației profesionale
a practicienilor în insolvență.

CE NE LIPSEȘTE?
•
•
•
•
•

Mecanisme avertizare timpurie;
Cadre de restructurare ineficiente;
Suspendare automată ineficientă;
Finanțări noi neprotejate;
Remitere de datorie în privința persoanei
fizice ineficientă prin excluderea celor mai
mulți particulari de la eligibilitate pentru
faliment personal

CE NE LIPSESTE? Mecanisme avertizare
timpurie
• servicii de consiliere furnizate de către
organizații publice sau private
• mecanisme de alertă care să identifice
debitorii care întâmpină probleme financiare
• drafturi online pentru planuri de restructurare
• politici publice și instituții de resort cu atribuții
clare

CE NE LIPSESTE? – cadre de
restructurare ineficiente
•

lipsa unei culturi de negociere pentru salvarea activitatii, disponibilitatea la
negociere a creditorului este invers proporțională cu garanțiile deținute;

•

spre deosebire de procedura reorganizării judiciare, procedura de concordat
preventiv profită și fidejusorilor și codebitorilor, creditorul nemaiputând urmări
terții pentru diferența neacoperită în condițiile în care a acceptat o reducere a
creanței prin concordat având din start un regim mai puțin favorabil în concordat;

•

suspendarea procedurilor de executare silită operează doar în privința creditorilor
semnatari, pentru cei nesemnatari fiind posibilă doar ca excepție amânarea
scadenței creanțelor lor, la cererea administratorului concordatar, sub condiția
acordării de garanții suplimentare și doar pentru o perioadă limitată, de doar 18
luni;

•

Lipsa unor norme care să prevadă anularea actelor frauduloase încheiate de
debitor anterior deschiderii procedurii de concordat, astfel cum acestea sunt
reglementate în procedura insolvenței.

CE NE LIPSESTE? Suspendarea
automată
• Operează doar pentru creanțele anterioare
• Deschiderea posibilității executării silite a
creanțelor curente afectează dreptul
creditorilor cu creanțe anterioare
• În concordat operează doar în privința
creditorilor semnatari și nu în privința celor
nesemnatari

CE NE LIPSESTE? – remiterea de
datorie
• Operează doar în privința persoanelor juridice
care au trecut printr-o insolvență;
• Falimentul personal nu se aplică profesiilor
liberale
• Falimentul personal exclude toți particularii
ale căror datorii provin din garantarea
obligațiilor unui profesionist: fidejusori,
garanți ipotecari, avalisti etc.

Asaltul asupra insolvenței
• Prioritizare excesivă a creditorului bugetar
• Forțarea de către acesta a procedurilor:
Exemple:
HP ICCJ nr. 28/2018;
HP ICCJ nr. 38/2018;
HP ICCJ nr. 53/2018;
HP ICCJ nr. 1/2020

POSIBILE SOLUȚII
• Eliminarea initiativelor de modificare prin legi paralele procedurilor de
insolventa, fara consultarea celor implicati direct in astfel de proceduri –
creditori, organizatiile profesionale ale practicienilor in insolventa,
antreprenoriat;
• Eliminarea modificărilor pe calea unor ordonante de urgența fără studiu
de impact, fără consultare parlamentara si fără consultarea celor implicati;
• Crearea unui set de reguli comune, de tipul ghidurilor de bune practici,
uniform aplicabile tuturor creditorilor, respectarea principiilor
fundamentale ale insolventei, concursualismul si caracterul colectiv,
creșterea gradului de protecție/independență conferită poziției de
practician în insolvență, pe măsura responsabilizării funcției;
• Eliminarea prioritizarii creditorului bugetar, care deține oricum mecanisme
proprii de recuperare a creantelor in raport de ceilalti creditori;
• Crearea mecanismelor de avertizare timpurie in privinta societatilor cu risc
de insolventa, incurajarea apelarii la procedurile de preventie a insolventei
si de reorganizare judiciară, introducerea de stimulente fiscale pentru a
sprijini aceste societati sa depaseasca starea de dificultate financiara.

Vă mulțumesc!

