Consiliul naţional de conducere (CNC) al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă
din România, în baza competenţelor legale conferite de OUG nr.86/2006 privind
organizarea activității practicienilor în insolvență, cu modificările şi completările
ulterioare, emite în 27.07.2018

Decizia nr. 7/2018
din 27.07.2018
Preambul: Se constată conectarea on-line a unui număr de 15 membri din 17, motiv pentru
care şedinţa CNC este legal constituită. Nu au intrat în legătură Ignatie Todor Soo şi Nelu
Radu Pop.

I. Note de informare
I.1. Referitor la nota de informare asupra stadiului de desfăşurare a proceselor aflate pe rol
în care Uniunea este parte, membrii consiliului au luat act de aceasta.
I.2. Consiliul naţional ia notă de informarea de activitate:
- CNC a soluționat sesizările disciplinare/cererile de nedemnitate aflate pe rol. SG a
procedat la comunicarea încheierilor/deciziilor către părți și transmiterea dosarelor către
instanțele locale de diciplină, acolo unde a fost cazul;
- CNC a luat cunoştinţă de informarea privind desfăşurarea sesiunii de examene,
respectiv cel pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă, precum şi cel pentru
includerea în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor, în conformitate cu
dispozițiile Legii nr. 151/2015;
- Consiliul naţional a luat notă de răspunsul dat Filialei UNPIR Timiş, de membrii
Comisiei de verificare a sesizărilor privind Fondul de lichidare, privind solicitările AD
PRO MANAGEMENT SPRL;
- În vederea definitivării propunerilor de modificare și completare la Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, CNC a aprobat
constituirea unei echipe de lucru formate din practicieni în insolvență, magistrați
specializați în insolvență, dar și cadre didactice universitare. Echipa de lucru: Stan
Tîrnoveanu, Simona Miloș, Radu Bufan, Carmen Popa, Vasile Nicorici, Radu Pop, Oana
Velican, Geanina Oancea, Andreea Deli, Irina Șarcane, Vasile Nemeș, Florin Moțiu, Csaba
Bela Nasz, Flavius Moțu, Mihaela Sărăcuț, Claudia Susanu, Nicoleta Țăndăreanu, Marcela
Comșa, Lucian Bercea;
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- Consiliul naţional a decis constituirea unei echipe de lucru pentru elaborarea
propunerilor de modificare și completare a ordinului ANAF nr.2442/2016, alcătuită din:
Stan Tîrnoveanu, Anca Cristina Sîrbu, Florin Dragomir, Carmen Popa şi Oana Velican;
- Consiliul național a aprobat solicitarea conducerii Filialei UNPIR Gorj privind
acordarea unui sprijin financiar pentru dotări de birotică în valoare de 7.000 lei. Suma va fi
virată în contul Filialei din BVC UNPIR 2018, Cap.B, poz.VIII “Finanţări filiale”.
- Analizând adresa conducerii UNPIR Filiala Satu Mare privind unele sume
înregistrate la Fondul de lichidare ca fiind plăţi restante, CNC a decis mandatarea
Comisiei de verificare a sesizărilor privind Fondul de lichidare, constitută conform art.118
alin.(4) din Statut (r4), pentru analizarea situaţiei şi întocmirea unui raport.
I.3. Consiliul naţional ia cunoştinţă de faptul că în luna iunie a fost virată, în contul
UNPIR, suma de 3.426 mii lei, reprezentând încasări din sursa 2%, aferente lunii mai,
colectate la nivelul filialelor.
Centralizând solicitările filialelor UNPIR privind necesarul pentru achitarea onorariilor,
a cheltuielilor de procedură şi a cheltuielilor pentru administrarea Fondului de lichidare
(vezi situaţia nr.1) a rezultat suma de 2.486 mii lei, care a fost virată în conturile filialelor.
În situaţiile 2, respectiv 3, sunt prezentate datele privind alimentarea fondului, plăţi
efectuate şi soldul înregistrat la sfârşitul fiecărei luni, pentru anul 2018.
Soldul înregistrat la Fondul de lichidare, la sfârşitul lunii iunie, era de 16.208 mii lei.
Situaţiile 1,2 şi 3 constituie Anexele nr.1a și 1b la prezenta decizie.
I.4. CNC ia cunoştinţă de informarea privind procesul-verbal al Comisiei de analizare a
contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la examenul de admitere în
profesia de practician în insolvență – sesiunea 22 iunie 2018. Au fost consemnate
următoarele:
- S-au înregistrat un număr de 14 contestații (transmise prin email, fax,
corespondență poștală, etc.), în termen legal (prin care se solicita reprocesarea
grilelor sau reevaluarea unor întrebări al căror răspuns corect este susceptibil de
a da naștere la interpretări).
- A fost identificată, la materia contabilitate, o întrebare susceptibilă de
interpretări, care s-a regăsit în grilele 2 și 12, întrebarea nr. 67.
Având în vedere cele de mai sus, Comisia de analizare a contestaţiilor a hotărât:
,,I. Acordarea punctajului pentru întrebarea menționată mai sus tuturor candidaţilor ce au participat la
examen (indiferent dacă aceștia au formulat sau nu contestație) și care au avut pe grila de examinare
respectiva întrebare;
II. În urma reprocesării, se constată, cu două excepții, că notele obținute de candidații care formulat sau nu
contestații sunt sub baremul minim pentru a fi declarați promovați și alți candidați la examen;
III. Admiterea contestațiilor formulate de Ilie Roxana Elena și David Dan Cristian. În urma analizării
contestațiilor se majorează notele astfel: pentru candidata Ilie Roxana Elena de la 6,87 la 7,00, iar pentru
candidatul David Dan Cristian de la 6,93 la 7,06;
IV. Respingerea celorlalte 12 contestații.”
În baza procesului-verbal al Comisiei de analizare a contestaţiilor, Consiliul naţional decide
înscrierea în TU, în secţiunile corespunzătoare cererilor, condiţionată de completarea cereriiopţiune, cererii de scutire de stagiu şi achitarea taxei (unde este cazul), depunerea jurământului,
achitarea taxei de înscriere în Tablou, precum şi de prezentarea asigurării profesionale, a dnei Ilie
Roxana Daniela şi a dlui David Dan Cristian.
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I.5. CNC ia notă de rezultatele înregistrate la examenul de definitivat în profesie, organizat
în data 13 iulie 2018, după cum urmează:

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Nume și prenume
Anca Costel
Bănuț Gabriela Andreea
Bocioacă Andreea
Bratu Octavian
Brînzan Vlad
Buscu Daniela Iuliana
Cean Silviu Petrișor
Chihaia Dumitru Daniel
Ciobanu Alexandru
Coman Florin Manuel
Constantin Lacrămioara Crina
Cristea Adrian
Cruceanu Dragoș
Daia Andreea Diana
Dănciulescu Marian Bogdan
Domide Marcela
Dumitrescu Andrei
Dumitrescu Paula Alina
Dunăreanu Raluca Ioana
Epure Mihnea Vlad
Florea Gheorghe
Goronescu Radu Ștefan
Hagiu Alina Gabriela
Hădărean Chiș Andreea Delia
Hitiuan Manuela
Kacso Erika
Kacso Oana
Lospa Cristian Paul
Moraru Irina Nicoleta
Motrea Dumitru-Macedon
Olteanu Roxana
Pintilii Adriana Felicia
Pop Irina Maria
Preda Maria Denisa
Razman Ioan Armeniu
Rusu Daniela Viorica
Teliceanu Elena Daniela
Trandafir Constantin Adrian
Tudor Radu Florin
Tudose Gabriela
Țâgșorean Margareta
Vaida Nicoleta

Filiala
București
Constanța
București
Argeș
Timiș
București
Dolj
Timiș
București
București
Iași
București
Iași
Timiș
București
Cluj
București
București
București
Timiș
Cluj
București
București
Maramureș
Cluj
Mureș
Cluj
București
Iași
Arad
București
Constanța
Cluj
București
Arad
Galați
Constanța
Brașov
Sibiu
Prahova
Cluj
Cluj

Nota
8
8
10
9
8
10
6
8
10
8
7
10
7
8
10
10
9
9
7
9
9
7
9
10
9
9
9
7
8
10
8
6
10
8
10
8
7
8
9
9
9
9
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Consiliul naţional de conducere decide înscrierea în Tabloul de evidenţă, pe baza
cererilor, începând cu data prezentei, în secţiunile corespunzătoare, a candidaţilor
declaraţi admişi.

I.6. Consiliul naţional ia notă de informarea dlui primvicepreşedinte Stan Tîrnoveanu
privind activitatea echipei de lucru constituită pentru elaborarea propunerilor de
modificare și completare la Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvenţă, întrunită la Păltiniş, în perioada 20-21 iulie a.c:
“Pe marginea propunerilor de modificare aduse Codului insolvenţei, ca urmare a celor 4 ani de
aplicare a legii, participanţii au dezbătut atât probleme de fond, cât şi unele ţinând de tehnica legislativă
(corelări în textele normative, probleme de sistematizare a legii, alinierea la normele procedurale sau la
soluţii pronunţate în RIL-uri, aspecte ţinând de caracterul derogator al materiei insolvenţei de la procedura
civilă de drept comun sau de dreptul substanţial civil).
Esenţa discuţiilor a surprins, de o manieră constructivă şi interactivă, importanţa identificării unor
soluţii concrete, raportat la problemele complexe apărute în practica judiciară, cum ar fi, dar fără a se limita
la: sfera de aplicare a legii cu privire la profesiile liberale, desemnarea/confirmarea practicianului în
insolvenţă, regimul juridic sub care acţionează practicianul în insolvenţă, ca organ care aplică procedura
(legitimatio ad causam), clarificarea competenţelor organelor care aplică procedura, limitele şi întinderea
verificării creanţelor, aplicabilitatea materiei suspendării aferente art. 75, tratamentul juridic şi fiscal al haircut-urilor aferente unui plan de reorganizare, regimul creanţelor defavorizate în cadrul planului de
reorganizare, etc.
Au fost parcurse textele de lege până la secţiunea a opta, atragerea răspunderii, iar câteva probleme
au rămas în analiză asupra formulării.
Au fost supuse analizei toate propunerile primite de la colegi până în ziua dezbaterilor, urmând ca
deciziile cu privire la promovarea sau nu a soluţiilor, să se decidă de către UNPIR.”

Prin Decizia nr.6/2018 a CNC a fost stabilită componenţa echipei de lucru. În plus
faţă de propunerile iniţiale au fost cooptaţi Cristina Ienciu – practician în insolvenţă (CITR
SPRL) şi Raul Hodoş – practician în insolvenţă şi lector universitar. Tot prin aceeaşi
decizie a fost stabilit un buget de 20 mii lei.
Costurile directe legate de eveniment au fost în valoare de 5.047 lei.
Consiliul naţional ratifică contractul de colaborare (în valoare de 1.900 lei) încheiat
cu Fundaţia Universităţii de Drept din Timişoara, în baza faptului că fundaţia a avut un
rol semnificativ în elaborarea propunerilor de modificare şi completare a Legii nr.85/2014,
precum şi la organizarea întâlnirii echipei de lucru.
CNC aprobă costul total al evenimentului care a fost de 6.947 lei, sumă ce va fi
suportată din BVC 2018, cap.B, poz.I.4.”Întâlniri profesionale”.
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II. Hotărâri
II.1. Documente ale comisiilor de specialitate
Nu au fost subiecte de analizat.
II.2. Actualizări ale Tabloului de evidenţă şi ale Registrului Formelor de Organizare
II.2.1. Consiliul naţional decide aprobarea listei practicienilor, care au formulat cereri de
trecere în Secţiunea a V – a - Persoane incompatibile a Tabloului Uniunii după cum
urmează:
Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Număr
matricol
nou

Practician
definitiv/
stagiar

Motivul cererii

52703

P.definitiv

Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la cererea
practicianului

Filiala București
1.

Marin Radu

II.2.2. Consiliul naţional ia notă de cererile depuse şi decide radierea din Tabloul UNPIR şi
din Registrul Formelor de Organizare a următorilor practicieni în insolvență/forme de
organizare:
Nr.
Nume, prenume, forma de organizare
Filiala
1. Prime Insolv Practice SPRL Filiala Arad1
Arad
2. Cabinet individual de insolvență Muscalu Ecaterina Angela2
Brașov
3. Cabinet individual de insolvență Marin Radu3
București
4. Cabinet individual de insolvență Pisargeac Ștefan Andrei2
București
5. Refalex Star SPRL2
Buzău
6. Angelo Nicoleta Cristina4
Buzău
7. Dobre Daniel5
Constanța
8. Florean Iolanda5
Constanța
6
9. Garimovici Cornel Ștefan
Constanța
2
10. Cabinet individual de insolvență Iorgu Constantin
Constanța
4
11. Popa Mariana
Constanța
6
12. Stan Thoma Theodora
Constanța
6
13. Cabinet individual de insolvență Cârstea Mihalache
Gorj
6
14. Cârstea Mihalache
Gorj
4
15. Neacșu Radu
Gorj
4
16. Negrea Tatiana
Gorj
1 Radiere în condiţiile prevăzute de art.95 şi art.96 din Statut (r4) – dizolvare fără lichidare
2 Radiere ca urmare a schimbării formei de exercitare a profesiei
3 Radierea formei de organizare conform art.13 alin.9 din Statut (r4) - prin trecerea membrilor în
secţiunea incompatibili
4 Radiere în condiţiile art. 37 lit b. din OUG nr.86/2006, cu modificările şi completările ulterioare deces
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Radiere prin decizie disciplinară (excludere) în condiţiile prevăzute de art.44 alin.2 din OUG
nr.86/2006, cu modificările şi completările ulterioare
6 Radierea în condiţiile art.37 lit.a din OUG nr.86/2006, cu modificările şi completările ulterioare încetarea calităţii de practician în insolvenţă prin renunţarea la exerciţiul profesiei
5

II.2.3. Consiliul naţional de conducere, analizând cererea de primire în profesie, fără
examen şi cu scutire de stagiu, în condiţiile art. 30. - (2) din OUG nr. 86/2006, aprobă
înscrierea în Tabloul UNPIR, începând cu data prezentei, înscriere condiţionată de
completarea cererii-opţiune, depunerea jurământului, achitarea taxei de înscriere în
Tablou şi a cotizaţiei, precum şi de prezentarea asigurării profesionale, pentru următorul
solicitant:
Nr.

Nume şi prenume
1. Mincu Petre

Dosar depus la UNPIR Profesie/vechime
Filiala
Argeș
Avocat/13 ani

II.2.4. Consiliul naţional de conducere aprobă înregistrarea în Registrul formelor de
organizare şi dispune înscrierea în secţiunile corespunzătoare ale Tabloului de evidenţă
UNPIR a următoarelor societăţi profesionale şi cabinete individuale:
Nr.
1.

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tipul
soc.

SOCIETĂŢI PROFESIONALE
Adresa/Contact

Asociat coordonator
compatibil

SPRL

IORGU, PISARGEAC & ASOCIAȚII SPRL
Constanța, str.Steagului, nr.28, jud. Constanța

Iorgu Constantin
Pisargeac Ștefan Andrei

CABINETE INDIVIDIUALE

Adresa/Contact

Cabinet individual de insolvenţă
Angelo Ion Florian
Cabinet individual de insolvenţă
Drăgan Ana-Maria
Cabinet individual de insolvenţă
Dumitrache Elena Claudia
Cabinet individual de insolvenţă
Grigorian Andreea Gina
Cabinet individual de insolvenţă
Păunescu Laura
Cabinet individual de insolvenţă
Pavelea Constantin Claudiu
Cabinet individual de insolvenţă
Pintea Marta Bianca
Cabinet individual de insolvenţă
Rusu Cecilia

Buzău, str. Ostrovului, bl.A1, et.1, ap.8, jud. Buzău
Telefon: 0744552302
Iași, Aleea Decebal, nr.2, bl.B7, sc.A, ap.11, jud. Iași
Telefon: 074104109
Brașov, str. Ioan Popasu, nr.2, bl.1, ap.15, jud.
Brașov ; Telefon: 0746232636
Iași, str. Hlincea, nr.65, bl.S1, sc.A, ap.18, jud. Iași
Telefon: 0741532937
Sibiu, str. Distribuției, nr.33A, jud. Sibiu
Telefon: 0743177175
Bistrița, str. Ghinzii, nr.25, jud. Bistrița-Năsăud
Telefon: 0740179593
Bistrița, str. Nicolae Titulescu, nr.41, ap.2, jud.
Bistrița-Năsăud; Telefon: 0751502506
Cluj-Napoca, str.S. Albini, nr.13A, ap.3, jud. Cluj
Telefon: 0727363050
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9.

Cabinet individual de insolvenţă Rm.Sărat, str. Toamnei, bl.8C, sc.B, ap.21, jud.
Ștefan Marilena Emi
Buzău;Telefon: 0744507168
10. Cabinet individual de insolvenţă Bucureşti, str. Ipoteşti, nr.21, et.1, ap.2, sector 4
Tomescu Alina Sanda
Telefon: 0723210366

II.3. CNC aprobă solicitările de înscriere pe lista îndrumătorilor de stagiu formulate de:
Bobu Dragoş (UNPIR Filiala Iaşi), Buzatu Marius Cătălin (UNPIR Filiala Dolj) şi Cristescu
Valeria Georgeta (UNPIR Filiala Brăila).
CNC respinge solicitarea formulată de dna Burian Voichiţa (UNPIR Filiala BistriţaNăsăud) motivat de faptul că nu îndeplinește criteriul referitor la venitul brut, acesta fiind
sub valoarea de 50.000 lei (conform declarației de venit pe anul 2017).
III. Materiale introduse pe Ordinea de zi după data limită de primire a documentelor
pentru şedinţa CNC
Nu au fost materiale de analizat și discutat la această rubrică.
IV. Pe agenda de lucru a Consiliului naţional.
CNC a trecut în revistă solicitările aflate în lucru în cadrul comisiilor de specialitate.
V. Diverse
Nu au fost subiecte de analizat.

CNC decide ca următoarea şedinţă să aibă loc la Bucureşti, în data de 24 august
2018, începând cu ora 11.00, în format videoconferinţă.
CNC mandatează Secretariatul general să aducă la cunoştinţa părţilor interesate
prezenta decizie.

Preşedinte
Niculae Bălan
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