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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE   

DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 
                       Bucureşti, 13.04.2009 

Nr. PL-x 594/2009 
 
 

 
 

 RAPORT 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 privind  

organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă 
 

 
              În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în 
insolvenţă, trimis cu adresa nr.PL-x 594 din 16 noiembrie 2009 şi  înregistrat cu nr. 31/1061 din 17 noiembrie 2009. 
             Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 9 noiembrie 2009. 
             Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor  este  Cameră decizională.  
                Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 
privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul punerii de 
acord a dispoziţiilor ce reglementează profesia de practician în insolvenţă cu cele ce ţin de cadrul de desfăşurare a 
acesteia, în noile condiţii survenite ca urmare a modificării prevederilor legale referitoare la procedura insolvenţei. 
             Consiliul Legislativ, prin avizul nr.847 din 22.07.2009, a avizat favorabil iniţiativa legislativă,  cu observaţii şi 
propuneri.                  
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             Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.2143 din 25.08.2009, susţine adoptarea iniţiativei  
legislative sub rezerva însuşirii propunerilor şi observaţiilor formulate, observaţii care au fost luate în considerare în 
forma proiectului adoptat de Senat. 
                În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 
examinat proiectul de lege, expunerea de motive şi documentele care îl însoţesc, în şedinţa din 13 aprilie 2010.  
                La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, din partea Ministerul Justiţiei, doamna Rodica 
Constantinovici – secretar de stat, doamna Claudia Roşianu, director adjunct şi doamna Honoria Dumitrescu, consilier, 
din partea Departamentului pentru Afaceri Europene a participat doamna Cristina Hortensia Sătmărean, consilier afaceri 
europene, iar din partea Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă a participat  domnul Arin Stanescu, preşedinte. 
              La dezbateri au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi .  

     Faţă de cele arătate, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de adoptare a Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, 
cu amendamentele admise prezentate în Anexa I la Raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa II la Raport. 
                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
                                                 PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 
                                                  Daniel BUDA                                           Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

Red.expert Roxana David 
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 PLx  594/2009 

                                                                                                                                                         ANEXA I 
AMENDAMENTE ADMISE: 

                                                                                     

Nr. 
crt. 

Text din O.U.G. nr.86/2006, cu 
modificările şi completările 

ulterioare 
Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1. 
                Titlul  

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2006 privind 
organizarea activităţii 
practicienilor în insolvenţă 
 

(Titlu) 
Lege 

pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.86/2006 
privind organizarea activităţii 
practicienilor în insolvenţă 
 

(Titlu) 
 Lege 

pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.86/2006 
privind organizarea activităţii 
practicienilor în insolvenţă 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 

2. 

 

Articol unic - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.86 din 8 
noiembrie 2006 privind organizarea 
activităţii practicienilor în 
insolvenţă, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea 
nr.254/2007, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr.944 din 22 
noiembrie 2006, se modifică după 
cum urmează: 

Art.I. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.86 din 8 noiembrie 
2006 privind organizarea 
activităţii practicienilor în 
insolvenţă, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea 
nr.254/2007, publicată în 
Monitorul Oficial al României 
nr.944 din 22 noiembrie 2006, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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3.  
 
Art.1.-Procedurile de insolvenţă, 
procedurile de lichidare voluntară 
sau amiabilă, precum şi 
procedurile de prevenire a 
insolvenţei prevăzute de lege, 
inclusiv măsurile de supraveghere 
financiară ori de administrare 
specială, sunt conduse de 
practicieni în insolvenţă.
Legea 254/2007 ) 

1.Articolul 1 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.1.- Procedurile de insolvenţă, 
procedurile de lichidare voluntară, 
precum şi procedurile de prevenire 
a insolvenţei prevăzute de lege, 
inclusiv măsurile de supraveghere 
financiară ori de administrare 
specială, sunt conduse de practicieni 
în insolvenţă compatibili." 
 

 1. Nemodificat  

4.  
 
Art.2.- Administratorul judiciar 
este practicianul în insolvenţă, 
autorizat în condiţiile legii, 
desemnat să exercite atribuţiile 
prevăzute de lege sau stabilite de 
instanţa judecătorească, în 
procedura insolvenţei, în perioada 
de observaţie şi pe durata 
procedurii de reorganizare.
Legea 254/2007 ) 

2. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.2.- Administratorul judiciar 
este practicianul în insolvenţă 
compatibil, autorizat în condiţiile 
legii, desemnat să exercite 
atribuţiile prevăzute de lege sau 
stabilite de instanţa de judecată, în 
procedura insolvenţei, în perioada 
de observaţie şi pe durata procedurii 
de reorganizare." 
 

 2. Nemodificat  

5.  
 
Art.3.- Lichidatorul este 
practicianul în insolvenţă, 
autorizat în condiţiile legii, 
desemnat să conducă activitatea 
debitorului în cadrul procedurii de 
faliment, atât în procedura 

3.Articolul 3 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.3.- Lichidatorul este 
practicianul în insolvenţă 
compatibil, autorizat în condiţiile 
legii, desemnat să conducă 
activitatea debitorului în cadrul 
procedurii de faliment atât în 

 3. Nemodificat  
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generală, cât şi în cea simplificată, 
şi să exercite atribuţiile prevăzute 
de lege sau stabilite de instanţa 
judecătorească. 
Legea 254/2007 )  

procedura generală, cât şi în 
procedura simplificată, şi să 
exercite atribuţiile prevăzute de lege 
sau cele stabilite de instanţa de 
judecată." 
 

6.  
 
 
Art. 4.- (1) Practicienii în 
insolvenţă îşi exercită profesia în 
cabinete individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale. De asemenea, ei pot 
avea calitatea de colaboratori ori 
angajaţi ai unor societăţi civile 
profesionale. 
 
 
 
 
(2) Un practician în insolvenţă îşi 
poate exercita activitatea într-o 
singură formă de organizare a 
profesiei şi va putea avea calitatea 
de asociat într-o singură societate 
profesională sau întreprindere 
unipersonală." 
Legea 254/2007  

4. La articolul 4, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
 
„(1) Practicienii în insolvenţă îşi pot 
exercita profesia în cabinete 
individuale, cabinete asociate, 
societăţi civile profesionale de 
insolvenţă, sau pot avea calitatea de 
colaboratori ori angajaţi ai unor 
societăţi civile profesionale." 
 
 
 
 
 

------------------------- 

4. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 4 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 „Art. 4 - (1) Practicienii în 
insolvenţă îşi pot exercita 
profesia în cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi 
profesionale cu răspundere 
limitată şi întreprinderi 
unipersonale cu răspundere 
limitată, sau pot avea calitatea 
de colaboratori ori angajaţi ai 
uneia dintre formele de 
exercitare a profesiei. 
 
(2) Un practician în insolvenţă îşi 
poate exercita activitatea într-o 
singură formă de organizare a 
profesiei şi va putea avea calitatea 
de asociat într-o singură societate 
profesională sau întreprindere 
profesională- unipersonală, cu 
excepţia constituirii de filiale 
ale SPRL, în care este 
partener.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 

 



 6

7. Art. 5  
 
(1) Cabinetul individual se 
constituie pe baza deciziei 
practicianului în insolvenţă, 
înregistrată la Uniunea 
Naţională a Practicienilor în 
Insolvenţă din România, 
denumită în continuare şi 
UNPIR. 
…… 
(3) Cabinetele individuale se pot 
asocia, prin contract, în scopul 
exercitării în comun a profesiei. 
Drepturile şi obligaţiile 
practicienilor în insolvenţă, 
titulari ai unor cabinete asociate, 
îşi păstrează caracterul personal şi 
independent şi nu pot fi cedate. În 
mod corespunzător, cabinetele 
individuale se pot asocia şi cu 
societăţile civile profesionale. 
 

 
 
 

------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------- 

5. Alineatele (1) şi (3) ale 
articolului 5 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art. 5 - (1) Cabinetul individual 
se constituie pe baza deciziei 
practicianului în insolvenţă şi se 
înregistrează în Registrul 
formelor de organizare. 
 
 
 
(3) Cabinetele individuale se pot 
asocia, prin contract, în scopul 
exercitării în comun a profesiei. 
Cabinetele asociate sunt supuse 
înregistrării în Registrul 
formelor de organizare. 
Drepturile şi obligaţiile 
practicienilor în insolvenţă, 
titulari ai unor cabinete asociate, 
îşi păstrează caracterul personal şi 
independent şi nu pot fi cedate. În 
mod corespunzător, cabinetele 
individuale se pot asocia şi cu 
societăţile civile profesionale.”  
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

 

8. Art. 9  
….. 
(4) Contractul de societate este 
supus înregistrării în Registrul 
societăţilor civile profesionale 

 
------------------------- 

6. Alineatele (4) şi (7) ale 
articolului 9 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:  
„(4) Contractul de societate este 
supus înregistrării în Registrul 

Pentru unitate 
terminologică 
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de practicieni în insolvenţă, 
denumit în continuare Registrul 
societăţilor profesionale, ţinut de 
Secretariatul general al UNPIR. 
(7) SPRL îşi poate constitui filiale 
care se înregistrează în Registrul 
societăţilor profesionale. 

formelor de organizare, ţinut de 
Secretariatul general al UNPIR.” 

 
(7) SPRL îşi poate constitui filiale 
care se înregistrează în Registrul 
formelor de organizare.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

9.  
------------------------- 

 
------------------------- 

7. După alineatul (7) al 
articolului 9 se introduc două 
noi alineate, alineatele (8) şi (9), 
cu următorul cuprins: 
„(8) Filiala este constituită cu 
aportul integral al unei societăţi 
profesionale sau prin asocierea 
unei societăţi profesionale cu 
unul sau mai mulţi practicieni 
în insolvenţă, cu condiţia ca 
societatea profesională să 
deţină calitatea de asociat 
majoritar. 
Autor: deputat Mircea Grosaru  
 
(9) Prevederile prezentului 
capitol referitoare la SPRL se 
aplică, în măsura 
compatibilităţii, şi filialelor.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

 
 
 
 
Filiala 
poate fi 
constituită 
numai de o 
altă 
persoană 
juridică, 
între cele 
două 
existând un 
raport de 
independenţ
ă financiară 
şi 
decizională. 
 

10.  
 

 
------------------------- 

8. Articolul 13 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
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Art. 13 – Dovada personalităţii 
juridice în raporturile cu terţii 
se face în baza unui certificat de 
înregistrare, întocmit conform 
Statutului de organizare şi 
funcţionare a UNPIR, denumit 
în continuare, Statut, şi emis de 
Secretariatul General al 
UNPIR. 
  

„Art. 13 – Formele de 
organizare a profesiei de 
practician în insolvenţă cu 
personalitate juridică 
dobândesc personalitate 
juridică la data înregistrării în 
Registrul formelor de 
organizare ţinut de UNPIR.” 
Autor: Comisia juridică 

11.  
 
 
Art. 15 - (1) Capitalul social al 
societăţii civile profesionale cu 
răspundere limitată, reprezentând 
echivalentul în lei a minimum 
10.000 euro, se varsă la 
momentul constituirii societăţii. 
Secretariatul general al UNPIR 
este obligat să verifice vărsarea 
integrală a capitalului social la 
momentul constituirii şi, dacă este 
cazul, să verifice evaluarea 
aporturilor în industrie, în natură 
sau în clientelă. Evaluarea se 
realizează de către un evaluator 
autorizat, membru al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor din 
România (ANEVAR), desemnat 
de adunarea asociaţilor. 
 

 
------------------------- 

9. Alineatul (1) al articolului 15 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 15 - (1) Capitalul social al 
societăţii civile profesionale cu 
răspundere limitată, reprezentând 
minimum 3.500 lei, se varsă la 
momentul constituirii societăţii. 
Secretariatul general al UNPIR 
este obligat să verifice vărsarea 
integrală a capitalului social la 
momentul constituirii şi, dacă este 
cazul, să verifice evaluarea 
aporturilor în industrie, în natură 
sau în clientelă. Evaluarea se 
realizează de către un evaluator 
autorizat, membru al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor din 
România (ANEVAR), desemnat 
de adunarea asociaţilor.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
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12. Art.17 
 
 
(2) Pentru hotărârile având ca 
obiect modificarea contractului de 
societate este necesar acordul 
unanim al asociaţilor. 
 Legea 254/2007 

 10. Alineatul (2) al articolului 
17 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Pentru hotărârile având ca 
obiect modificarea contractului de 
societate este necesar votul 
tuturor asociaţilor, în afară de 
cazul în care contractul de 
societate prevede altfel.” 
Autor: Comisia juridică 
 

 

13.  
------------------------- 

 
------------------------- 

11. După alineatul (3) al 
articolului 24 se introduc două 
noi alineate, alin. (31) şi (32), cu 
următorul cuprins: 
„(31) Fuziunea se face prin 
absorbirea unei societăţi 
profesionale de către o altă 
societate sau prin contopirea a 
două sau mai multe societăţi 
pentru a alcătui o societate nouă. 
  
(32) Divizarea totală se face prin 
împărţirea întregului patrimoniu, 
inclusiv al portofoliului de dosare 
al unei societăţi care îşi încetează 
existenţa între două sau mai multe 
societăţi existente sau care iau 
astfel fiinţă.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
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14.  
 
Art. 25.- Poate dobândi calitatea 
de practician în insolvenţă 
persoana care îndeplineşte 
următoarele condiţii: 
a)deţine diplomă de studii de 
învăţământ superior de lungă 
durată în drept, ştiinţe economice 
sau inginerie şi are o experienţă 
în domeniul juridic sau economic 
de cel puţin 3 ani de la data 
obţinerii diplomei de studii 
superioare de lungă durată; 
b) nu se găseşte în vreunul dintre 
cazurile de nedemnitate prevăzute 
de prezenta ordonanţă de urgenţă; 
c) a promovat examenul de 
admitere în profesia de practician 
în insolvenţă, în condiţiile 
prevăzute de prezenta ordonanţă 
de urgenţă şi de Statut.
(lit. c) - Legea 254/2007 ) 

5.Articolul 25 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.25.- Poate dobândi calitatea de 
practician în insolvenţă persoana 
care îndeplineşte următoarele 
condiţii: 
a) deţine diplomă de studii de 
învăţământ superior în 
drept, ştiinţe economice şi are o 
experienţă în domeniul juridic sau 
economic de cel puţin 5 ani de la 
data obţinerii diplomei de studii 
superioare; 
b) nu se găseşte în vreunul dintre 
cazurile de nedemnitate prevăzute 
de ordonanţa de urgenţă; 
 
c) a promovat examenul de 
admitere în profesia de 
practician în insolvenţă, până la 
intrarea în vigoare a prezentei 
legi, în condiţiile prevăzute de 
ordonanţa de urgenţă şi de 
Regulament." 

12. Articolul 25 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 „Art. 25.- Poate dobândi calitatea 
de practician în insolvenţă 
persoana care îndeplineşte 
următoarele condiţii: 
a) deţine diplomă de studii de 
învăţământ superior de lungă 
durată în drept sau ştiinţe 
economice şi are o experienţă în 
domeniul juridic sau economic de 
cel puţin 3 ani de la data obţinerii 
diplomei de studii superioare; 
 b) nu se găseşte în vreunul dintre 
cazurile de nedemnitate prevăzute 
la art.27 alin.(1) din prezenta 
ordonanţă de urgenţă; 
 c) a promovat examenul de 
admitere în profesia de practician 
în insolvenţă, în condiţiile 
prevăzute de prezenta ordonanţă 
de urgenţă şi de Statut.” 
Autor: Comisia juridică 
 

Prin 
renumerotare, 
pct.5 devine 
pct.12 
Pentru claritate 
şi respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
- existenţa 
condiţiei 
promovării 
unui examen 
până la data 
intrării în 
vigoare a 
prezentei legi  
restrânge 
nejustificat 
accesul în 
profesia de 
practician în 
insolvenţă; 
aplicarea 
acestei cerinţe 
nu ar mai face 
posibil accesul 
în profesie 
ulterior datei 
intrării în 
vigoare 
prezentei 
propuneri 
legislative; 
este imperativ 
necesar să fie 
păstrată 
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semnificaţia 
iniţială a acestei 
cerinţe, 
respectiv 
promovarea 
obligatorie a 
examenului de 
admitere în 
profesie; 

15.  
------------------------- 

 
------------------------- 

13. După alineatul (4) al 
articolului 26 se adaugă un nou 
alineat, alin.(41), cu următorul 
cuprins: 
„(41) Pentru situaţiile prevăzute 
la alin.(3) şi (4), soluţionarea 
cererii de înscriere  în Tabloul 
UNPIR se va realiza în termen 
de cel mult 30 de zile de la data 
depunerii documentaţiei 
complete.” 
 
Autor: Comisia juridică 
 
 

Transpunerea 
Directivei 
2006/123/CE a 
Parlamentului 
European şi a 
Consiliului din 
12 decembrie 
2006 privind 
serviciile în 
cadrul pieţei 
interne 
presupune o 
înglobare 
etapizată a 
dispoziţiilor 
comunitare în 
legislaţia 
naţională 
  - astfel, într-o 
primă etapă, în 
iunie anul 
trecut, s-a 
adoptat un act 
normativ cadru 
– Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.49/2009 
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privind 
libertatea de 
stabilire a 
prestatorilor de 
servicii şi 
libertatea de a 
furniza servicii 
în România -  
cuprinzând 
prevederi de 
principiu şi 
creând un temei 
pentru 
demararea 
măsurilor 
instituţionale şi 
administrative 
de 
implementare. 
 - cea de – a 
doua etapă de 
transpunere o 
constituie 
amendarea 
legislaţiei 
sectoriale care 
reglementează 
regimurile de 
autorizare a 
serviciilor care 
intră sub 
incidenţa 
Directivei. 
       Având în 
vedere că 
activitatea 
prestată de 
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practicienii în 
insolvenţă intră 
în sfera de 
incidenţă a 
Directivei şi, 
luând în 
considerare 
faptul că 
Ministerul 
justiţiei are 
iniţiativă 
legislativă în 
materia 
organizării 
activităţii 
practicienilor în 
insolvenţă,  
propunem o 
serie de 
amendamente 
în vederea 
asigurării 
conformităţii 
legislaţiei 
interne cu 
dispoziţiile 
Directivei 
Servicii şi ale 
actului normativ 
intern de 
transpunere. 
Motivarea 
completării 
art.26) 
Art.13) din 
Directiva 
Servicii 
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stabileşte 
anumite 
principii 
aplicabile 
procedurilor de 
autorizare 
pentru a asigura 
transparenţa 
acestora şi a 
preveni luarea 
unor decizii 
arbitrare şi 
discrimina- 
torii.  
 

16.  
------------------------- 

 
------------------------- 

14. După alineatul (7) al art. 26 
se introduce un nou alineat, 
alin.(8) cu următorul cuprins: 
    „(8) Dispoziţiile prezentului 
articol sunt aplicabile şi 
cetăţenilor aparţinând 
Confederaţiei Elveţiene.” 
Autor: Comisia juridică 
 

Amendamentul 
propus în 
completarea 
art.26 asigură 
cadrul necesar 
al aplicării 
prevederilor 
Protocolului de 
extindere la 
România şi 
Republica 
Bulgaria a 
Acordului între 
Comunitatea 
Europeană şi 
statele membre, 
pe de o parte şi 
Confederaţia 
Elveţiană, pe de 
altă parte, 
privind libera 
circulaţie a 
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persoanelor, în 
ceea ce priveşte 
exercitarea 
profesiei de 
practician în 
insolvenţă. 
 

17. Art. 28 
..... 
 
 
d) depăşirea limitelor obiectului 
de activitate, în cazul 
persoanelor juridice. 
 
b)calitatea de avocat, consilier 
juridic, expert contabil, contabil 
autorizat, evaluator, auditor 
financiar, arbitru, mediator, 
conciliator, expert financiar. 
 

 
------------------------- 

15. La articolul 28,  litera d) a 
alineatului (1) şi litera b) a 
alineatului (2) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„d) exercitarea calităţii de 
notar sau executor 
judecătoresc. 
..... 
b) calitatea de avocat, expert 
contabil, contabil autorizat, 
evaluator, auditor financiar, 
arbitru, mediator, conciliator, 
expert financiar şi expert tehnic 
judiciar, care lucrează în 
interiorul profesiei lor.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

 

18. Art. 28.- (3) Interdicţia 
prevăzută la alin. (1) se aplică, 
de asemenea, asociaţilor, 
colaboratorilor şi salariaţilor 
societăţii civile profesionale ce 
au calitatea de administrator 
judiciar sau de lichidator 
judiciar. 
 

 
------------------------- 

16. Alineatul (3) al articolului 
28 se abrogă. 
Autor: deputat Mircea Grosaru 

Această 
prevedere se 
aplică tuturor 
practicienilor 
– membri 
UNPIR. 
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19.  
 
 
Art.29.- (1) Practicianul în 
insolvenţă care anterior a 
îndeplinit funcţia de judecător-
sindic nu poate fi numit în calitate 
de administrator sau lichidator în 
raza instanţei în care a funcţionat, 
decât după trecerea unei perioade 
de minimum 2 ani de la încetarea 
funcţiei respective. 
 
(2) Profesia de practician în 
insolvenţă nu poate fi exercitată la 
tribunale, tribunalele specializate 
şi curţile de apel, precum şi la 
parchetele de pe lângă aceste 
instanţe la care soţul 
practicianului în insolvenţă sau 
ruda ori afinul său până la gradul 
al III-lea inclusiv îndeplineşte 
funcţia de judecător sau procuror. 
 

(3) Interdicţia se aplică şi 
practicianului în insolvenţă care 
se foloseşte de forma de 
organizare profesională ori de 
raporturile de conlucrare 
profesională stabilite de prezenta 
ordonanţă de urgenţă în scopul 
eludării acestor interdicţii. 

6. La articolul 29, alineatele (1) - 
(3) vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 29 - (1) Practicianul în 
insolvenţă care anterior a îndeplinit 
funcţia de judecător-sindic, 
devenind practician în insolvenţă 
în condiţiile legii, nu poate fi numit 
în calitate de administrator sau 
lichidator în raza instanţei în care a 
funcţionat, decât după trecerea unei 
perioade de minimum 3 ani de la 
încetarea activităţii. 
(2) Profesia de practician în 
insolvenţă nu poate fi exercitată la 
tribunale, tribunalele specializate şi 
curţile de apel, nici la parchetele de 
pe lângă aceste instanţe la care soţul 
practicianului în insolvenţă, ruda 
sau afinul până la gradul al III-lea 
inclusiv, îndeplineşte funcţia de 
judecător sau procuror. 
 
 
 
 
 

(3) Interdicţiile prevăzute la alin.(l) 
şi (2) se aplică şi practicianului în 
insolvenţă care se foloseşte de 
forma de organizare profesională 
sau de raporturile de conlucrare 
profesională, stabilite de prezenta 
lege în scopul eludării 
interdicţiilor." 

17. Alineatele   (1) - (5) ale 
articolului 29 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(3) Interdicţiile prevăzute la 
alin.(l) şi (2) se aplică şi 
practicianului în insolvenţă care 
se foloseşte de forma de 
organizare profesională sau de 
raporturile de conlucrare 
profesională, stabilite de prezenta 
ordonanţă de urgenţă în scopul 
eludării interdicţiilor. Practicienii 

Pct.6 devine 
pct.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din 
considerente 
de utilitate 
practică,  s-a 
apreciat  că 
teza a doua a 
alin.(3)  prin 
care se 
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Practicienii în insolvenţă sunt 
obligaţi să comunice UNPIR 
instanţele la care nu îşi pot 
exercita profesia din motive de 
incompatibilitate, sub 
sancţiunea suspendării.
Legea 254/2007  
(4) Profesia de practician în 
insolvenţă nu poate fi exercitată la 
tribunalele la care rudele până la 
gradul al III-lea au îndeplinit 
funcţia de judecător – sindic în 
ultimii 5 ani. 
 
(5) Profesia de practician în 
insolvenţă nu poate fi exercitată 
de persoane care în ultimii 5 ani 
au deţinut funcţii funcţii în cadrul 
direcţiilor generale ale finanţelor 
publice, al Curţii de Conturi sau al 
Autorităţii de Valorificare a 
Activelor Statului din raza 
teritorială a curţii de apel unde 
funcţionează. 
 Legea 254/2007  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------- 
 

 
 
 
 

------------------------- 

în insolvenţă sunt obligaţi să 
comunice UNPIR instanţele la 
care nu îşi pot exercita profesia 
din motive de incompatibilitate, 
sub sancţiunea suspendării. 
Autor: Comisia juridică 
 
(4) Profesia de practician în 
insolvenţă nu poate fi exercitată 
la tribunalele la care rudele sau 
afinii până la gradul al III-lea 
îndeplinesc funcţia de judecător-
sindic. 
 
(5) Profesia de practician în 
insolvenţă nu poate fi exercitată 
de persoane care în ultimii 2 ani 
au deţinut funcţii în cadrul 
direcţiilor generale ale finanţelor 
publice, al Curţii de Conturi sau 
al Autorităţii de Valorificare a 
Activelor Statului din raza 
teritorială a curţii de apel unde 
funcţionează.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

instituie 
obligaţia 
practicianului 
de a 
comunica 
UNPIR 
instanţele la 
care nu îşi 
poate 
exercita 
activitatea 
din raţiuni de 
incompatibili
tate, ar trebui 
menţinută. 
 
 
 

20.  
 
Art.30- (1) Nu poate fi desemnat 
ca administrator 
judiciar/lichidator, practicianul în 
insolvenţă care a avut într-o 

 
------------------------- 

18. Alineatul (1) al articolului 
30  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.30 –  (1) Nu poate fi 
desemnat ca administrator 
judiciar sau lichidator ori delegat 
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perioada de doi ani anterioara 
datei pronunţării datei procedurii 
de deschidere a procedurii de 
numire calitatea de avocat, 
consilier juridic, auditor financiar, 
expert contabil, contabil autorizat, 
evaluator, arbitru, mediator, 
conciliator, expert judiciar al 
acelei persoane juridice.  
 

permanent al unei forme de 
exercitare a profesiei, 
practicianul în insolvenţă 
persoana fizică care a avut, 
într-o perioada de doi ani 
anterioara datei pronunţării 
hotărârii de deschidere a 
procedurii, calitatea de: avocat, 
consilier juridic, auditor financiar, 
expert contabil, contabil autorizat, 
al persoanei juridice sau a fost 
numit ca evaluator, arbitru, 
mediator, expert judiciar, expert 
tehnic într-o cauză privind acea 
persoană juridică.” 
 Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

21.  
------------------------- 

 
------------------------- 

19. După alineatul (1) al 
articolului 30 se introduce un 
nou alineat, alin. (11) cu 
următorul cuprins: 
„(11) Interdicţia prevăzută la 
alin.(1) se aplică şi formei de 
exercitare a profesiei din care 
face parte practicianul în 
insolvenţă respectiv, cu condiţia 
ca la momentul exercitării 
calităţii de avocat să fi făcut 
parte din forma de exercitare a 
profesiei numită în cauză.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
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22.  
------------------------- 

 
------------------------- 

20. După alineatul (3) al 
articolului 30 se introduce un 
nou alineat, alin. (4) cu 
următorul cuprins: 
„(4) Interdicţia prevăzută la 
alin. (3) nu se aplică dacă la 
data numirii practicianului 
într-o procedură, creanţa care 
ar determina apariţia stării de 
incompatibilitate are caracter 
nelitigios, fiind stabilită prin 
înscrisuri întocmite de cele 2 
societăţi, sau prin hotărâre 
judecătorească irevocabilă, 
precum şi dacă în cele două 
societăţi calitatea de 
administrator judiciar sau 
lichidator este îndeplinită de o 
SPRL, respectiv de o filială a 
acesteia.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 

 

 

23.  
 
 
Art.31.- În procedura insolvenţei, 
practicianul este obligat să se 
abţină dacă se află: 
 
 
 

7.Articolul 31 va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.31.- În cadrul procedurii 
insolvenţei, practicianul este obligat 
să se abţină, sub sancţiunea 
excluderii din profesie, dacă: 
 
 

21. Articolul 31 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art.31.- În cadrul procedurii 
insolvenţei, practicianul este 
obligat să se abţină, sub 
sancţiunea suspendării din 
profesie, dacă: 
 

Pct.7 devine 
pct.21 
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a) în stare de conflict de interese, 
altfel cum sunt acestea definite în 
Statut şi în Codul de etică 
profesională; 
Legea 254/2007 ) 
b) în unul dintre cazurile 
prevăzute la art. 27 din Codul de 
procedură civilă, cu excepţia celui 
prevăzut la art. 27 pct. 7. 

a) se află în stare de 
incompatibilitate profesională sau 
conflict de interese, astfel cum sunt 
acestea definite în Regulament şi 
în Codul de etică profesională; 
b) se află în unul dintre cazurile 
prevăzute la art.27 din Codul de 
procedură civilă, cu excepţia celui 
prevăzut la art.27 pct.7." 
 

a) se află în stare de 
incompatibilitate profesională sau 
conflict de interese, astfel cum 
sunt acestea definite în Statut şi 
în Codul de etică profesională;” 
b) - Nemodificat 
Autor: deputat Mircea Grosaru 

 

24. Art.32 
 
 
(2) Pot fi primite în profesie, la 
cerere, cu scutire de examen şi de 
perioadă de stagiu, persoanele 
care au exercitat cel puţin 5 ani 
funcţia de judecător, procuror, 
notar sau avocat. Înscrierea în 
Tabloul UNPIR se face în termen 
de cel mult 3 luni de la eliberarea 
din funcţia de procuror, 
judecător sau notar.
Legea 254/2007 ) 
 

8. La articolul 32, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
„(2) Pot fi primite în profesie, la 
cerere, cu scutire de examen şi de 
perioadă de stagiu, persoanele care 
au exercitat cel puţin 5 ani funcţia 
de judecător sindic, precum şi 
persoanele care au exercitat, timp 
de 10 ani, funcţia de consilier 
juridic, avocat sau economist, 
înscrierea în Tabloul UNPIR se face 
în termen de cel mult un an de la 
eliberarea din funcţia de magistrat, 
cu condiţia ca aceasta să nu îi fie 
imputabilă." 
 

22. Alineatul (2) al articolului 
32 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Pot fi primite în profesie, la 
cerere, cu scutire de examen şi de 
perioadă de stagiu, persoanele 
care au exercitat cel puţin 5 ani 
funcţia de judecător-sindic, 
precum şi persoanele care au 
exercitat, timp de 10 ani, funcţia 
de avocat, judecător sau notar. 
Înscrierea în Tabloul UNPIR se 
face în termen de cel mult un an 
de la eliberarea din funcţia de 
magistrat sau notar, cu condiţia 
ca aceasta să nu îi fie imputabilă."
Autori: deputaţii Gheorghe 
Gabor, Bogdan Ciucă şi Tudor 
Panţâru 

Pct.8 devine 
pct.22 
 
 

Având în 
vedere 
specificul 
profesiei care 
impune 
existenţa atât 
a unor 
cunoştinţe 
solide de 
drept 
(insolvenţa 
este o 
procedură 
judiciară) cât 
şi a unor 
cunoştinţe de 
economie, 
apreciem că 
numai 
experienţa 
acumulată în 
calitate de 
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judecător-
sindic poate 
conferi 
certitudinea 
unei 
specializări 
în cele două 
materii 
menţionate. 

25.  
------------------------- 

 
------------------------- 

23. După articolul 32, se 
introduc două articole noi, 
art.321 şi art. 322, cu următorul 
cuprins: 
 „Art.321 – (1) Cererea de 
admitere în profesie formulată 
potrivit art.32 alin.(2) se 
soluţionează în termen de cel 
mult 30 de zile de la data 
depunerii documentaţiei 
complete, potrivit prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi 
Statutului.  
      (2) Termenul prevăzut la 
alin.(1) poate fi prelungit o 
singură dată, pentru o perioadă 
de maximum 15 zile 
calendaristice. Valabilitatea 
documentelor depuse iniţial nu 
este afectată de această 
prelungire. Prelungirea 
termenului de autorizare, 
precum şi durata acestei 
prelungiri trebuie motivate în 

Art.13 din 
Directiva 
Servicii 
stabileşte 
anumite 
principii 
aplicabile 
procedurilor 
de autorizare 
pentru a 
asigura 
transparenţa 
acestora şi a 
preveni luarea 
unor decizii 
arbitrare şi 
discriminatori
i. Printre 
altele, statele 
membre au 
obligaţia să se 
asigure că 
procedurile de 
autorizare nu 
vor întârzia în 
mod inutil 
prestarea 
serviciului. 
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mod corespunzător şi notificate 
solicitantului înainte de 
expirarea termenului iniţial. 
      (3) În cazul în care 
solicitantul nu îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de lege, sau 
dacă cererea formulată nu este 
însoţită de actele doveditoare, 
UNPIR comunică persoanei 
interesate refuzul de autorizare 
sau, după caz, necesitatea 
completării dovezilor impuse de 
ordonanţa de urgenţă. Refuzul 
de autorizare se motivează în 
mod corespunzător.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astfel, 
cererile de 
autorizare 
trebuie să fie 
prelucrate şi 
confirmate cât 
mai repede 
posibil, 
solicitantul 
trebuie să fie 
în mod 
prompt 
notificat cu 
privire la 
faptul că 
trebuie să 
prezinte 
documente 
sau informaţii 
suplimentare 
sau că cererea 
i-a fost 
respinsă. 
Potrivit art.13 
alin.(3), 
procedurile de 
autorizare 
trebuie să se 
desfăşoare 
într-un termen 
rezonabil şi 
care să fie 
anterior 
stabilit şi 
făcut public 
de statele 
membre. 
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„Art.322 – (1) Deciziile 
organelor de conducere ale 
UNPIR de respingere a 
cererilor formulate potrivit 
art.32 alin.(2) precum şi a 
cererilor de înscriere la 
examenul pentru dobândirea 
calităţii de practician trebuie 
motivate corespunzător şi pot fi 
atacate la instanţa 
judecătorească competentă, în 
conformitate cu procedura 

În consecinţă, 
art.12 alin.(2) 
din OUG nr. 
49/2009 
stabileşte, la 
nivel de 
principiu, că 
termenul 
pentru 
procesarea 
cererii de 
autorizare 
este de cel 
mult 30 de 
zile 
calendaristice, 
termen care 
poate fi 
prelungit o 
singură dată 
pentru o 
perioadă de 
max. 15 zile. 
Directiva 
Servicii 
impune ca 
procedurile de 
autorizare să 
fie 
transparente, 
uşor accesibile 
şi uşor de 
înţeles. Astfel, 
solicitantului 
trebuie să îi fie 
asigurat 
accesul la 
justiţie în 
situaţiile în 
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prevăzută de Legea nr.554/2004 
a contenciosului administrativ. 
     (2) Dispoziţiile alin. (1) se 
aplică, în mod corespunzător, şi 
pentru deciziile de respingere a 
contestaţiilor formulate în 
situaţia neadmiterii la 
examenul pentru dobândirea 
calităţii de practician în 
insolvenţă .” 
Autor: Comisia juridică 
 

care se 
consideră 
nedreptăţit de o 
decizie a 
autorităţii 
competente, 
prin stabilirea 
unor căi de atac 
în legislaţia/ 
normele 
aplicabile în 
materie 
Potrivit art.9 
alin.(8) din 
OUG 
nr.49/2009, 
respingerea 
cererii de 
autorizare sau 
retragerea 
autorizaţiei 
poate fi atacată 
în faţa 
instanţelor 
judecătoreşti 
competente, 
potrivit 
dreptului 
comun 

26.  
 
 
Art.33.- (1) La începutul 
exercitării profesiei, practicianul 
în insolvenţă efectuează un stagiu 
de pregătire profesională cu 
durata de 2 ani, perioadă în care 
are calitatea de practician în 

9. La articolul 33, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
 
„(1) La începutul exercitării 
profesiei, practicianul în insolvenţă 
efectuează un stagiu de pregătire 
profesională cu durata de 2 ani, 
perioadă în care are calitatea de 
practician în insolvenţă stagiar." 

24. Alineatul (1) al articolului 
33 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.33.- (1) La începutul 
exercitării profesiei, practicianul 
în insolvenţă efectuează un stagiu 
de pregătire profesională cu 
durata de 2 ani, perioadă în care 
are calitatea de practician în 

- punctul 9 
devine pct.24 



 25

insolvenţă stagiar. Sunt scutite de 
stagiu persoanele care au 
exercitat timp de 10 ani funcţia 
de consilier juridic, economist 
sau inginer.
Legea 254/2007  

 

 
 
 
 

insolvenţă stagiar. Sunt scutite 
de stagiu persoanele care au 
exercitat timp de 10 ani funcţia 
de avocat, magistrat şi notar. 
Autor: deputat Mate Andras 
Levente 
 

27.  
------------------------- 

 
------------------------- 

25. După articolul 34, se 
introduce un nou articol, art.341 
cu următorul cuprins: 
„Art.341 - Procedurile şi 
formalităţile care trebuie 
îndeplinite pentru exercitarea 
profesiei de practician în 
insolvenţă în România pot fi 
îndeplinite şi prin intermediul 
punctului de contact unic 
electronic, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.49/2009 privind libertatea de 
stabilire a prestatorilor de 
servicii şi libertatea de a furniza 
servicii în România. Prevederile 
prezentului articol se aplică de 
la data operaţionalizării 
punctului de contact unic 
electronic.” 
Autor: Comisia juridică 
 

Prin O.U.G 
nr.49/2009 s-a 
înfiinţat 
Punctul de 
contact unic 
electronic care 
asigură, pentru 
prestatori, 
posibilitatea 
îndeplinirii cu 
uşurinţă, de la 
distanţă şi 
prin mijloace 
electronice, a 
următoarelor 
proceduri şi 
formalităţi: 
   a) ansamblul 
procedurilor şi 
formalităţilor 
necesare pentru 
accesul la 
activităţile de  
servicii ale 
acestora, în 
special 
declaraţiile, 
notificările sau 
cererile 
necesare pentru 
obţinerea 
autorizării, 
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inclusiv 
cererile de 
înscriere într-
un registru; 
    b) orice 
cereri de 
autorizare 
necesare pentru 
exercitarea 
activităţilor de 
servicii. 

28. Art. 35  
….. 
 
c) în caz de neplată totală sau 
parţială a taxelor şi a 
contribuţiilor profesionale către 
UNPIR, în condiţiile art. 42 alin. 
(2), precum şi în celelalte cazuri 
în care împotriva practicianului 
în insolvenţă s-a luat măsura 
suspendării, ca sancţiune 
disciplinară; 
e) în cazul neplăţii primei de 
asigurare; 
 
f) prin decizie a Comisiei de 
disciplină; 
 
 

 
------------------------- 

26. Literele c), e), şi f) ale 
articolul 35 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„c) în caz de neplată totală sau 
parţială a taxelor si a 
contribuţiilor profesionale către 
UNPIR, în condiţiile art. 42 alin. 
(2); 
 
 
 
e) în cazul neplăţii primei de 
asigurare în condiţiile art. 41 
alin. (6); 
 
f) prin decizie a Comisiei de 
disciplina în cazurile în care 
împotriva practicianului în 
insolvenţă s-a luat măsura 
suspendării, ca sancţiune 
disciplinara conform Statutului 
UNPIR;” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
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29.     
------------------------- 

 

 
------------------------- 
 

27. După alineatul (2) al 
articolului 37 se introduce un 
nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 
„(21) Depunerea sau acceptarea 
de către practicianul în 
insolvenţă, în mod repetat, a 
unei oferte de onorariu care nu 
ţine seama de prevederile 
alin.(2), constituie concurenţă 
neloială şi se sancţionează 
conform prevederilor art.39.” 
Autori: deputaţii Mircea Grosaru 
şi Bogdan Ciucă 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30. Art.37. 
…. 
 
(3) Onorariul provizoriu pentru 
perioada de observaţie este stabilit 
de judecătorul-sindic la 
deschiderea procedurii de 
insolvenţă. Acesta va putea fi 
modificat o singură dată în prima 
adunare a creditorilor, la cererea 
practicianului în insolvenţă.
Legea 254/2007 
 
 
 
 

10.  La articolul 37, alineatul (3) va 
avea următorul cuprins: 

 „(3) Onorariul provizoriu pentru 
perioada de observaţie este stabilit 
de judecătorul-sindic la deschiderea 
procedurii de insolvenţă, în funcţie 
de complexitatea dosarului. La 
cererea practicianului în 
insolvenţă, argumentând 
solicitarea sa, onorariul va putea 
fi modificat o singură dată în 
prima adunare a creditorilor." 

28. Alineatele (3) şi (4) ale 
articolului 37 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:  
„(3) Onorariul provizoriu pentru 
perioada de observaţie este 
stabilit de judecătorul-sindic la 
deschiderea procedurii de 
insolvenţă, în temeiul criteriilor 
prevăzute la alin.(2). Acesta va 
putea fi modificat de adunarea 
creditorilor care va ţine seama 
în mod obligatoriu de 
prevederile alin.(2). 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 
 

- pct.10 
devine pct.28 
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(4) Obligaţia calculării şi vărsării, 
în condiţiile legii, a impozitului 
aferent sumelor drept onorarii 
revine practicienilor în insolvenţă. 
 

------------------------- (4) Plata onorariilor 
practicienilor în insolvenţă – 
administratori judiciari sau 
lichidatori sau a cheltuielilor de 
procedură se va face din fondul 
constituit conform art.4 la 
Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, iar 
calculul acestora va fi efectuat 
conform tarifelor şi 
standardelor de cost ce se vor 
stabili de către Adunarea 
Reprezentanţilor Permanenţi a 
UNPIR.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

Este absolut 
necesară 
tarifarea 
onorariilor şi 
standardizarea  
cheltuielilor 
în cazul plăţii 
constituit 
conform art.4 
pentru a se 
crea o 
practică 
unitară şi a se 
achita toate 
sumele 
datorate 

31.  
------------------------- 

 

 
------------------------- 

29. După alineatul (2) al 
articolului 38, se introduce un 
nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
 „(3) UNPIR va proceda la 
întocmirea listei cu practicienii 
definitivi şi compatibili care au 
drept de a întocmi expertize 
conform alin.(2). Lista 
practicienilor cu drept de a 
efectua expertiza se va 
comunica instanţelor de 
judecată.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
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32.  
 
Art. 39 - În exerciţiul atribuţiilor 
sale practicianul în insolvenţă se 
va abţine de la orice faptă de 
concurenţă neloială, de la orice 
practică anticoncurenţială şi de la 
intrarea în orice fel de conflict de 
interese, astfel cum sunt prevăzute 
în Statut şi în Codul de etică 
profesională. 
Legea 254/2007 
 

11.Articolul 39 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.39.- În exerciţiul atribuţiilor 
sale practicianul în insolvenţă se 
abţine de la orice faptă de 
concurenţă neloială, de la orice 
practică anticoncurenţială şi de la 
intrarea în orice fel de conflict de 
interese sau incompatibilitate, 
astfel cum sunt prevăzute în Statut 
şi în Codul de etică profesională, 
sub sancţiunea excluderii din 
profesie.'" 

30. Articolul 39 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.39 - În exerciţiul atribuţiilor 
sale practicianul în insolvenţă se 
abţine de la orice faptă de 
concurenţă neloială şi de la orice 
practică anticoncurenţială, astfel 
cum sunt prevăzute în Statut şi în 
Codul de etică profesională, sub 
sancţiunea suspendării sau 
excluderii din profesie.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

- pct.11 
devine pct.30 

33.  
------------------------- 

 
------------------------- 

31. După alineatul (2) al 
articolului 41 se introduc două 
noi alineate, alin.(21) şi alin.(22), 
cu următorul cuprins: 
„(21) Este exceptat de la 
obligaţia prevăzută la alin.(2), 
practicianul în insolvenţă care 
este acoperit, în alt stat 
membru al Uniunii Europene, 
al Spaţiului Economic 
European sau în Confederaţia 
Elveţiană, de o asigurare de 
răspundere profesională sau de 
o garanţie echivalentă. Dacă 
valoarea poliţei de asigurare 
este mai mică decât cuantumul 
minim stabilit prin Statut  sau 
dacă echivalenţa este doar 
parţială, UNPIR poate solicita, 

Printre 
cerinţele care 
nu pot fi 
incluse într-
un regim de 
autorizare, 
potrivit 
dispoziţiilor 
art.14 pct.7 
din Directivă 
şi ale art.13 
lit. h) din 
O.U.G. 
nr.49/2009, 
este şi 
obligaţia 
prestatorilor 
„de a constitui 
sau de a 
participa la 
constituirea 
unei garanţii 
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fie o completare a acesteia, fie o 
garanţie suplimentară.  
   (22) Proba asigurării de 
răspundere profesională sau a 
garanţiei prevăzute la alin.(21) 
se face cu actul doveditor 
eliberat de instituţiile de credit 
sau asigurătorii stabiliţi în alt 
stat membru al Uniunii 
Europene, al Spaţiului 
Economic European sau în 
Confederaţia Elveţiană.” 
Autor: Comisia juridică 
 

financiare ori 
de a încheia o 
asigurare la 
un prestator 
sau organism 
stabilit pe 
teritoriul 
României, în 
situaţia în 
care 
prestatorul 
este asigurat 
în alt stat 
membru;”.  
În 
considerarea 
dispoziţiilor 
mai sus 
menţionate, se 
impune 
clarificarea 
faptului că 
practicianul 
nu este 
obligat să 
încheie o 
asigurare de 
răspundere 
profesională 
în România, 
fiind 
recunoscute şi 
poliţele de 
asigurare 
încheiate de 
acesta în alte 
state membre 



 31

ale UE, SEE 
şi în 
Confederaţia 
Elveţiană. 
Absenţa 
acestei 
dispoziţii 
poate conduce 
la o duplicare 
inutilă a 
asigurării 
prestatorului 
de servicii şi, 
în afară de 
aceasta, ar 
favoriza 
instituţiile 
financiare 
stabilite în 
statul membru 
în cauză. 

34.  
------------------------- 

 
------------------------- 

32. După articolul 41 se 
introduce un nou articol, art.411 
cu următorul cuprins: 
„Art. 411 - Membrii UNPIR au 
obligaţia de a participa la 
cursurile de pregătire 
profesională continuă, 
organizate în conformitate cu 
prevederile Statutului. 
Nerespectarea acestei obligaţii 
constituie abatere şi se va 
sancţiona cu suspendarea din 
activitate.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 

Ministerul 
Justiţiei _ 
Faptele ce 
constituie 
abateri 
disciplinare 
precum şi 
sancţiunile ce 
pot fi aplicate 
trebuie 
prevăzute 
expres în 
norma 
primară, 
respectiv în 
OUG 
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 nr.86/2006, 
cea care 
stabileşte 
modul de 
organizare si 
exercitarea 
profesiei de 
practician în 
insolvenţă. 
Toate 
profesiile din 
sfera justiţiei 
– judecători, 
avocaţi, 
notari, grefieri 
- au prevăzut 
faptele ce 
constituie 
abateri 
disciplinare si 
sancţiunile ce 
pot fi aplicate, 
la nivel de 
lege. 
Prin urmare 
considerăm 
necesară 
prevederea 
sancţiunii 
aplicabile în 
corpul OUG 
nr.86/2006. 
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35.  

Art. 42. - (1) Membrii UNPIR au 
obligaţia să plătească cotizaţia 
anuală şi contribuţia pe tranşe de 
venituri stabilite prin Statut.  

 

 

    (2) Neplata cotizaţiei anuale şi 
a contribuţiei în termenul stabilit 
prin Statut atrage suspendarea pe 
o perioadă de 3 luni, iar neplata 
acestora până la încheierea 
perioadei de suspendare atrage 
radierea din Tabloul UNPIR. 

 

 
------------------------- 

33. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 42  se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art. 42. - (1) Membrii UNPIR 
au obligaţia să plătească cotizaţia 
anuală şi contribuţia pe tranşe de 
venituri stabilite prin Statut. 
Societăţile profesionale şi 
filialele acestora au obligaţia 
plăţii taxei anuale stabilite prin 
Statut. 
 (2) Neplata cotizaţiei anuale şi a 
contribuţiei în termenul stabilit 
prin Statut atrage suspendarea pe 
o perioadă de 3 luni, iar neplata 
acestora până la încheierea 
perioadei de suspendare atrage 
radierea din Tabloul UNPIR. 
Neplata taxei anuale pentru 
societăţile profesionale în 
termenul stabilit prin Statut 
atrage suspendarea pe o 
perioadă de 3 luni a asociatului 
sau asociaţilor coordonatori.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

 

36.  
------------------------- 

 
------------------------- 

34. La articolul 48, după litera 
h) se introduce o nouă litera, 
lit.h1), cu următorul cuprins: 
„h1) cooperează, prin 
intermediul Sistemului de 
informare al pieţei interne 

Sistemul de 
informare în 
cadrul pieţei 
interne (SIPI) 
este o 
platformă 
electronică 
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(IMI), cu autorităţile 
competente din celelalte state 
membre ale Uniunii Europene 
şi ale Spaţiului Economic 
European în cazul în care este 
necesară verificarea 
documentelor depuse în 
vederea autorizării, în 
conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2009 privind 
libertatea de stabilire a 
prestatorilor de servicii şi 
libertatea de a furniza servicii 
în România;” 
Autor: Comisia juridică 
 

prin 
intermediul 
căreia se 
realizează 
schimbul de 
informaţii şi 
comunicarea 
între 
autorităţile 
competente, 
care decurg 
din obligaţiile 
de cooperare 
administrativă 
impuse prin 
Directivă şi 
prevăzute în 
O.U.G. 
nr.49/2009 
privind 
libertatea de 
stabilire a 
prestatorilor 
de servicii şi 
libertatea de a 
furniza 
servicii în 
România; 
Prin legea de 
aprobarea a 
OUG nr. 
49/2009 
Sistemul de 
informare în 
cadrul pieţei 
interne (SIPI) 
a fost 
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redenumit 
Sistemul de 
informare al 
pieţei interne 
(IMI) 
 

37.  
------------------------- 

 
------------------------- 

35. După articolul 48 se 
introduce un nou articol, 
art.481, cu următorul cuprins: 
„Art. 481.-  Sumele cuprinse în 
fondul de lichidare nu pot face 
obiectul măsurilor asigurătorii 
sau al executării silite.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

 

38.  Art. 52. - (1) Congresul UNPIR 
are următoarele atribuţii:  
… 
b) adoptă Statutul de organizare 
si funcţionare a UNPIR, precum 
şi modificările şi completările 
acestuia; adoptă codul de etica 
profesională şi Regulamentul 
privind procedura disciplinară. 

 
------------------------- 

36. La articolul 52, litera b) a 
alineatului (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„b) adoptă statutul UNPIR 
precum şi modificările şi 
completările acestuia; adoptă 
Codul de etică profesională şi 
regulamentul privind procedura 
disciplinară; Statutul va fi 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

 

39.  
------------------------- 

 
------------------------- 

37. După articolul 521 se 
introduce un nou articol, art.522 

cu următorul cuprins: 
„Art. 522.- Adunarea 
reprezentanţilor permanenţi va 

Având  în 
vedere 
modificarea 
art.37 (4) este 
necesară 
stabilirea unei 
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stabili tarifele pentru onorarii 
şi standardele de cost pentru 
cheltuielile de procedură, 
atunci când acestea se plătesc 
din fondul constituit conform 
art.4 la Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

atribuţii 
corespunzătoa
re pentru 
Adunarea 
Reprezentan- 
ţilor 
Permanenţi 

40.  
 
 
Art. 53. - Consiliul naţional de 
conducere al UNPIR este format 
din 11 membri titulari, din care un 
preşedinte, 3 vicepreşedinţi, 7 
membri, precum şi 5 membri 
supleanţi şi are următoarele 
atribuţii principale: 

 
------------------------- 

38. La articolul 53, partea 
introductivă se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 53. - Consiliul naţional de 
conducere al UNPIR este format 
din 15 membri titulari, din care 
un preşedinte, un prim 
vicepreşedinte, 2  vicepreşedinţi, 
11 membri, precum şi 5 membri 
supleanţi şi are următoarele 
atribuţii principale:” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 
 

S-a mărit 
numărul de 
membrii 
UNPIR 

41.  
 
 
Art. 54. - (1) Preşedintele UNPIR 
este si preşedintele Consiliului 
naţional de conducere al UNPIR 
şi este ales de Congresul UNPIR 
dintre membrii UNPIR pentru un 
mandat de 4 ani. Preşedintele 

 
------------------------- 

39. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 54 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 „Art. 54 - (1) Preşedintele 
UNPIR este şi preşedintele 
Consiliului naţional de conducere 
şi este ales de Congres dintre 
membrii UNPIR. Mandatul unui 
preşedinte este de 4 ani şi poate 

 



 37

poate fi reales pentru încă un 
mandat de 4 ani. 
(2) Membrii titulari si membrii 
supleanţi ai Consiliului naţional 
de conducere al UNPIR sunt aleşi 
prin vot secret, pe o perioada de 
4 ani. Ei pot fi realeşi pentru 
încă un mandat de 4 ani. 
 

fi reînnoit. 
 (2) Membrii titulari şi membrii 
supleanţi ai Consiliului naţional 
de conducere al UNPIR sunt aleşi 
prin vot secret, pentru un 
mandat de 4 ani care poate fi 
reînnoit. Prim vicepreşedintele 
ţine locul preşedintelui în lipsa 
acestuia şi îl înlocuieşte, în 
cazul imposibilităţii continuării 
activităţii, până la un nou 
congres electiv.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

42. Art. 54.  
 
 
(4) Sub rezerva dispoziţiilor art. 
36 lit. e), în cazul scăderii 
numărului de membri ai 
Consiliului naţional de conducere 
al UNPIR, acesta va funcţiona 
cu numărul de membri rămaşi 
până la proximul congres al 
UNPIR. 

 
------------------------- 

40. Alineatul (4) al articolului 
54  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(4) Sub rezerva dispoziţiilor art. 
36), lit. e), în cazul scăderii 
numărului de membri ai 
Consiliului naţional de conducere 
al UNPIR, locul vacant va fi 
ocupat de un membru supleant 
desemnat prin vot secret de 
Consiliu.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

 

43. Art. 55 
 
 
(2) Comisia superioară de 
disciplină este compusă din 5 

 
------------------------- 

41. Alineatul (2) al articolului 
55  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„   (2) Comisia superioară de 
disciplină este compusă din 7 
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membri titulari - preşedintele şi 4 
membri - şi 3 membri supleanţi, 
desemnaţi de Congresul UNPIR 
pentru o perioadă de 4 ani dintre 
practicienii în insolvenţă aflaţi în 
evidenţa UNPIR, care se bucură 
de autoritate profesională şi 
morală deosebită. 

membri titulari - preşedintele şi 6 
membri - şi 3 membri supleanţi, 
desemnaţi de Congresul UNPIR 
pentru o perioadă de 4 ani dintre 
practicienii în insolvenţă aflaţi în 
evidenţa UNPIR şi care se bucură 
de autoritate profesională şi 
morală deosebită.”  
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

44. Art.59  
……………. 
 
(3) Consiliul de conducere 
gestionează sumele din fondul de 
lichidare primite de la UNPIR. 
………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) În cazul scăderii numărului de 
membri ai consiliilor de 
conducere ale filialelor UNPIR, 
acestea vor funcţiona cu 
numărul de membri rămaşi, dar 
aceştia trebuie să convoace, de 
îndată, adunarea generală a 

 
------------------------- 

42. Alineatele (3) şi (5) ale 
articolului 59  se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„(3) Consiliul de conducere 
gestionează sumele rezultând 
din cotizaţii şi contribuţii ale 
membrilor filialei precum şi 
sumele din fondul de lichidare 
aflate la dispoziţia filialei, 
primite de la UNPIR. Din 
sumele rezultate din cotizaţii şi 
contribuţii, 50% se virează 
către UNPIR.”  
 
(5) În cazul scăderii numărului de 
membri ai consiliilor de 
conducere ale filialelor UNPIR, 
locul vacant va fi ocupat de un 
membru supleant desemnat  
prin vot secret de Consiliu.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39

filialei, în scopul completării 
numărului de membri prevăzut 
la alin. (1).  
 

 

45. Art. 64 
 
 
  (2) Cererea va fi depusă în 
termen de cel mult un an de la 
promovarea examenului de 
dobândire a calităţii de practician 
în insolvenţă. Nedepunerea cererii 
în acest termen duce la pierderea 
dreptului de înscriere în Tabloul 
UNPIR.  
 

 
------------------------- 

43. Alineatul (2) al articolului 
64  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  „(2) Cererea va fi depusă în 
termen de cel mult 6 luni de la 
promovarea examenului de 
dobândire a calităţii de practician 
în insolvenţă. Nedepunerea 
cererii în acest termen duce la 
pierderea dreptului de înscriere în 
Tabloul UNPIR.”  
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

 

46.  
 
 
SECŢIUNEA 2: Registrul 
societăţilor profesionale 

 
------------------------- 

44. Titlul Secţiunii a 2-a se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„SECŢIUNEA 2: Registrul 
formelor de organizare” 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

 

47.  
 
Art. 65. - (1) Se constituie 
Registrul societăţilor civile 
profesionale de practicieni în 
insolvenţă (Registrul societăţilor 

 
------------------------- 

45. Articolul 65  se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 65. - (1) Se constituie 
Registrul formelor de 
organizare a practicienilor în 
insolvenţă, în scopul evidenţei 
centralizate a acestora, în care 
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profesionale), în scopul evidenţei 
centralizate a acestora, în care 
sunt înregistrate societăţile civile 
profesionale cu şi fără 
personalitate juridică. 
(2) Registrul societăţilor 
profesionale se ţine de 
Secretariatul general al UNPIR, 
prin compartimentul de 
specialitate. 

sunt înregistrate societăţile civile 
profesionale cu personalitate 
juridică şi cabinetele individuale 
de insolvenţă.”  
(2) Registrul formelor de 
organizare se ţine de 
Secretariatul general al UNPIR, 
prin compartimentul de 
specialitate. 
 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

48.  
 
 
Art.66.- (1) În registrul prevăzut 
la art. 65 vor fi înregistrate cel 
puţin următoarele elemente:   
  
.... 
  
d) lista angajaţilor societăţii civile 
profesionale, cu sau fără 
personalitate juridică, cu indicarea 
numărului de înregistrare în 
Registrul societăţilor 
profesionale şi în Tabloul 
UNPIR;  
... 

 
------------------------- 

46. La articolului 66 alineatul 
(1), partea introductivă şi 
literele d) şi f) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 „Art. 66. - (1) În registrul 
prevăzut la art.65 vor fi 
înregistrate cel puţin următoarele 
elemente pentru societăţile 
profesionale:” 
…. 
 
d) lista angajaţilor societăţii civile 
profesionale, cu sau fără 
personalitate juridică, cu 
indicarea numărului de 
înregistrare în Registrul formelor 
de organizare şi în Tabloul 
UNPIR;  
---- 
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 f) în cazul SPRL, filialele, 
sucursalele, sediilor secundare 
şi lista practicienilor, persoane 
fizice, angajate în cadrul acestora 
sau având statutul de colaboratori 
permanenţi; 

„ f) în cazul SPRL, filialele şi 
lista practicienilor, persoane 
fizice, angajate în cadrul acestora 
sau având statutul de colaboratori 
permanenţi;”   
 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

49.  
------------------------- 

 
------------------------- 

47. După alineatul (1) al 
articolului 66 se introduce un 
alineat nou, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) În registrul prevăzut la 
art. 65 vor fi înregistrate cel 
puţin următoarele elemente 
pentru cabinetele individuale: 
a) decizia de înfiinţare a 
cabinetului individual; 
b) sediul social; 
c) lista angajaţilor şi a 
colaboratorilor permanenţi, 
practicieni în insolvenţă; 
d) informaţii financiare, 
prezentate anual, în formatul 
prevăzut prin Statut;  
e) menţiuni cu privire la 
schimbarea formei de 
exercitare a profesiei.” 
 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
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50. Art.66   
 
 
 (2) Înmatricularea şi înregistrarea 
menţiunilor sunt opozabile terţilor 
de la data efectuării lor în 
Registrul societăţilor 
profesionale. 

 
------------------------- 

48. Alineatul (2) al articolului 
66 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „(2) Înmatricularea şi 
înregistrarea menţiunilor sunt 
opozabile terţilor de la data 
efectuării lor în Registrul 
formelor de organizare.”  
Autor: deputat Mircea Grosaru 

 

 

51.  
 
 
Art. 67. - (1) UNPIR este obligată 
să elibereze, pe cheltuiala 
persoanei solicitante, copii 
certificate de pe înregistrările 
efectuate în Registrul societăţilor 
profesionale şi de pe înscrisurile 
doveditoare. 

 
 
 

------------------------- 

49. Alineatul (1) al articolului 
67 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 67. - (1) UNPIR este 
obligată să elibereze, pe 
cheltuiala persoanei solicitante, 
copii certificate de pe 
înregistrările efectuate în 
Registrul formelor de 
organizare şi de pe înscrisurile 
doveditoare”  
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

 

52.  
 
 
k) necomunicarea în termen de 30 
de zile a schimbărilor intervenite 
în legătură cu datele înscrise în 
Tabloul UNPIR şi în Registrul 
societăţilor profesionale.   

 50. Litera k) a articolului 68 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
   „k) necomunicarea în termen de 
30 de zile a schimbărilor 
intervenite în legătură cu datele 
înscrise în Tabloul UNPIR şi în 
Registrul formelor de 
organizare.” 
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53.  
------------------------- 

 
------------------------- 

51. După alineatul (6) al 
articolului 69 se introduce un 
nou alineat, alin.(7), cu 
următorul cuprins: 
 „(7) Membrii organelor  de 
conducere  ai UNPIR şi ai 
filialelor nu pot asista sau 
reprezenta alţi membri ai 
UNPIR, practicieni în 
insolvenţă, în faţa comisiei de 
disciplina a filialelor sau a 
comisiei superioare de 
disciplină.” 
Autor: deputat Mircea Grosaru  

 

54.  
------------------------- 

 
------------------------- 

52. După articolul 77, se 
introduce un nou articol, 
art.771, cu următorul cuprins: 
„Art.771 - În ceea ce priveşte 
procedura şi formalităţile care 
trebuie îndeplinite pentru 
accesul la profesia de practician 
în insolvenţă, respectiv pentru 
exercitarea acesteia, prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
se completează cu dispoziţiile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2009 privind 
libertatea de stabilire a 
prestatorilor de servicii şi 
libertatea de a furniza servicii 
în România.” 
Autor: Comisia juridică 
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55. ANEXĂ 
   
STRUCTURA 
Tabloului UNPIR 
  Tabloul UNPIR va fi împărţit 
astfel:  
   Secţiunea I: Persoane fizice 
române - date de identificare
   Subsecţiunea I A: Practicieni 
stagiari 
   Subsecţiunea I B: Practicieni 
definitivi organizaţi în cabinete 
individuale 
   Subsecţiunea I C: Practicieni 
definitivi asociaţi în societăţi 
profesionale şi/sau salariaţi în 
interiorul profesiei
Secţiunea a II-a: Societăţi 
profesionale - date de identificare
   Subsecţiunea a II-a A: Societăţi 
profesionale cu personalitate 
juridică 
   Subsecţiunea a II-a B: 
Societăţi profesionale fără 
personalitate juridică 
Subsecţiunea a II-a C: Sucursale, 
puncte de lucru ale societăţilor  
profesionale cu personalitate 
juridică 
 
Secţiunea a III-a: Persoane fizice 
străine - date de identificare

 
------------------------- 

53. ANEXA  se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
  „ANEXĂ 
 STRUCTURA Tabloului UNPIR 
    Tabloul UNPIR va fi împărţit 
astfel:  
Secţiunea I: Persoane fizice 
române – date de identificare
   Subsecţiunea I A: Practicieni 
stagiari 
   Subsecţiunea I B: Practicieni 
definitivi organizaţi în cabinete 
individuale 
   Subsecţiunea I C: Practicieni 
definitivi asociaţi în societăţi 
profesionale  
   Subsecţiunea I D: Practicieni 
definitivi angajaţi sau 
colaboratori ai formelor de 
exercitare a profesiei
Secţiunea a II-a: Societăţi 
profesionale – date de identificare
   Subsecţiunea a II-a A: Societăţi 
profesionale cu personalitate 
juridică 
 
Subsecţiunea a II-a B: Filiale ale 
societăţilor  profesionale cu 
personalitate juridică 
 
Secţiunea a III-a: Persoane fizice 
străine – date de identificare

 



 45

Secţiunea a IV-a: Persoane 
juridice străine - date de 
identificare 
Secţiunea a V-a: Persoane 
incompatibile - date de 
identificare 
Secţiunea a VI-a: Sancţiuni
Secţiunea a VII-a: Radier 
 

Secţiunea a IV-a: Persoane 
juridice străine – date de 
identificare 
Secţiunea a V-a: Persoane 
incompatibile – date de 
identificare 
Secţiunea a VI-a: Sancţiuni
Secţiunea a VII-a: Radieri.
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

56. Dispoziţii finale si tranzitorii  
------------------------- 

Art. II. Persoanele care au 
dobândit calitatea de membru 
UNPIR înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei legi, îşi 
păstrează calitatea de membri 
UNPIR. 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
 

 

57.  
------------------------- 

 
------------------------- 

Art. III. Consiliul naţional de 
conducere va fi completat cu 4 
membri aleşi prin vot secret al 
Consiliului dintre membrii 
supleanţi, iar la următorul 
Congres, după intrarea în 
vigoare a prezentei legi, noii 
membri supleanţi vor fi aleşi 
prin vot în cadrul lucrărilor 
acestuia. 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
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58.  
------------------------- 

 
------------------------- 

Art.IV. - Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 86/2006, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I nr. 944 
din 22 noiembrie 2006, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
254/2007, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 507 din 30 iulie 
2007 precum şi cu modificările 
şi completările aduse prin 
prezenta lege, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
Autor: deputat Mircea Grosaru 
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ANEXA II 

 
AMENDAMENTE RESPINSE:   

       
 
Nr. 
crt. 

Text din O.U.G. 
nr.86/2006, cu 
modificările şi 

completările ulterioare 

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 
2.Argumente pentru respingere 

Cameră 
Decizională 

1. Art.17- (2) Pentru hotărârile 
având ca obiect modificarea 
contractului de societate 
este necesar acordul 
unanim al asociaţilor. 
Legea 254/2007 
 

 

 
------------------------- 

Alineatul (2) al 
articolului 17 se 
abrogă. 
Autor: deputat Mircea 
GROSARU 
 

1. Prevederea nu este 
necesară, textul art. 17 
fiind cuprinzător. 
2. Nu se justifică 
abrogarea alineatului 
(2) prevederea fiind 
necesară pentru 
evitarea apariţiei 
anumitor neregularităţi 
în aplicarea 
dispoziţiilor legale. 

Camera 
Deputaţilor 

2. Art.32. 
 
 
(2) Pot fi primite în 
profesie, la cerere, cu 
scutire de examen şi de 
perioadă de stagiu, 
persoanele care au exercitat 
cel puţin 5 ani funcţia de 
judecător, procuror, notar 
sau avocat. Înscrierea în 

8. La articolul 32, 
alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Pot fi primite în 
profesie, la cerere, cu 
scutire de examen şi de 
perioadă de stagiu, 
persoanele care au 
exercitat cel puţin 5 ani 
funcţia de judecător 
sindic, precum şi 

8. Se elimină.  
 
 
Autor: deputat Mircea 
Silvestru Lup 
 

 Camera 
Deputaţilor 
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Tabloul UNPIR se face în 
termen de cel mult 3 luni de 
la eliberarea din funcţia de 
procuror, judecător sau 
notar. 
Legea 254/2007 ) 
 

persoanele care au 
exercitat, timp de 10 
ani, funcţia de consilier 
juridic, avocat sau 
economist, înscrierea în 
Tabloul UNPIR se face 
în termen de cel mult un 
an de la eliberarea din 
funcţia de magistrat, cu 
condiţia ca aceasta să 
nu îi fie imputabilă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red.expert Roxana David 
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