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I DIN CTIVITATEA UNPIR FILIALA CLUJ 
 

 

SINTEZA DECIZIEI CNC NR. 1/29.01.2021 

 

Consiliul național de conducere a decis revizuirea și completarea amendamentelor 

elaborate de UNPIR în anul 2017 la Legea nr. 85/2014, urmând a fi constituită o echipă 

de lucru. 

 

CNC a decis continuarea discuțiilor cu reprezentanții ANCPI privind modificarea și 

completarea Ordinului nr. 700/2014. 

 

CNC a hotărât prorogarea proiectului de bune practici pentru aplicarea Legii nr. 

129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 

După transpunerea în legislația română a Directivei UE va fi contactată o persoană de 

specialitate pentru redactarea proiectului. 

 

CNC a decis constituirea Registrului național al cauzelor disciplinare. 

 

Actualizări ale Tabloului de evidenţă şi ale Registrului Formelor de Organizare – 

Filiala Cluj 

✓ Înscrierea în subsecțiunea IA – stagiari: Cincea Marius-Alexandru, nr. matricol 

1A5083/21.01.2021 

 

✓ Înscrierea în subsecțiunea IB – Cabinete individuale de insolvență 

1. CII Maxim Andreea-Maria, nr. matricol 1B4009/02.12.2013, RFO1-1325 

2. CII Ciortea Raluca, nr. matricol 1B 5093/29.01.2021, RFO1-1319 

 

✓ Înscrierea în subsecțiunea ID – angajați/colaboratori 

1. Cozma Casandra-Roxana, nr. matricol 1D5084/20.01.2021 

2. Indrie Ioana-Maria, nr. matricol 1D5085/20.01.2021 

 

✓ Înscrierea în secțiunea a V-a - incompatibili – Mureșan Alexandra 
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OG nr. 6/2019 (restructurarea obligațiilor bugetare) și OUG nr. 69/2020 (anularea unor 

obligații accesorii), modificate prin OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicat 

în M. Of. nr. 1332/31.12.2020: 

Notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare poate fi efectuată până în 

31 martie 2021, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea 

obligaţiilor bugetare, debitorul având obligația de a se adresa unui expert independent în 

vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent. 

Termenul de depunere a solicitării de restructurare este 30 iunie 2021, sub sancţiunea 

decăderii. 

Cererea de anulare a accesoriilor se va putea depune până la data de 31 martie 2021. 

Extrasul modificărilor și formele în vigoare ale OG 6/2019, OUG 69/2020 și OUG 226/2020: 

https://bit.ly/3945dAB 

 

 

 

 

DGRGP Cluj-Napoca, AJFP Cluj 

 

 

II. NOUTĂȚI LEGISLATIVE 

III. INFORMAȚII STATISTICE LA 31.12.2020, CLUJ: 

ACCESAREA FACILITĂȚILOR FISCALE DE CĂTRE 

CONTRIBUABILI. NUMĂRUL PERSOANELOR JURIDICE 

CU OBLIGAȚII BUGETARE RESTANTE PESTE 50.000 LEI 

CU SCADENȚA DEPĂȘITĂ PESTE 60 ZILE 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3945dAB%3Ffbclid%3DIwAR387kuXKgl1FECHSXsO71Z6Yk6tjYE5nxUwxRWzVfyxAc92lutDiBxUpcw&h=AT0cACagahqEApOIuL26KFM26Vh6YjRj3RF44sK_6e7Ji5xIh5H-hy225M0EF4B9hiGrLiVq4ooLhasc8gm5ir2yxGgEyHi9vM5-juLoWjPIWjhCn9NbqzVytoCy1ft0pmY6haDseI_JGzwnL7Vp&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2B85_yvNg9v4RXdbNbGS5aUFWJg4Mo2YAHePvDotDwKLEUYKivrUGOn6zd8tjHlHisji3Pnb54c6yiyciu1Leum29LqkmybM3k1gZQhwF7ef41ZvXV4AndPnfIuE2VYkLeaUQZg0RuKmcs7jMaxWWxEpQdgwfAZEUnMEgpCzG9LqY
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Municipiul Cluj-Napoca, DITL 

 

 

 

Numărul contribuabililor persoane juridice cu obligații bugetare restante peste 

50.000 lei și cu scadența depășită cu minim 60 de zile, la data de 31.12.2020: 

 

 DGRFP Cluj-Napoca, AJFP Cluj: 971 

 

 Mun. Cluj-Napoca, DITL: 106 
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➢ Decizia ÎCCJ nr. 17/2020 privind examinarea recursului în interesul legii, pronunțată 

în dosarul nr. 1135/1/2020, publicată în M. Of. Partea I nr. 61/20.01.2021: 

 

1. competența materială de soluționare a contestațiilor privind executarea silită începută de 

creditorii bugetari în temeiul dispozițiilor art. 143 alin. (1) teza finală din Legea nr. 

85/2014 aparține judecătorului-sindic învestit cu procedura de insolvență în care se 

formulează respectivele contestații, potrivit art. 45 alin. (1) lit. r) și alin. (2) din Legea 

nr.85/2014. 

 

2. sunt admisibile cererile adresate judecătorului-sindic pe calea ordonanței președințiale având 

ca obiect măsuri vremelnice privind ridicarea, suspendarea și suspendarea provizorie a 

măsurilor de executare silită luate de organele de executare fiscală, în cazurile în care 

executarea silită a fost începută de acestea în temeiul art. 143 alin. (1) teza finală din 

Legea nr. 85/2014. 

 

➢ Minuta de la Întâlnirea președinților secțiilor specializate (foste comerciale) ale 

ÎCCJ și curților de apel din 15.12.2020, ”Procedura insolvenței. Probleme în aplicarea 

legii nr. 85/2006 și a legii nr. 85/2014”: https://bit.ly/3r8FYVb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. JURISPRUDENȚĂ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3r8FYVb%3Ffbclid%3DIwAR3dLBa3Dx45QUdGWwUBHGjzjPJOjTyxss9wOvXtyIW4gU89nAq06xJ64EU&h=AT0ZESpvfjLi5xwDmiEjMn59mz8FlFP9yrEwiiH_mux2TaXs6j9ljxYcuJ15c-ZZe0nwNz77nX8yXVlFpdKcw0Xthc4u2I6yK1iJ8EQTkdDPVTUnhoAZ7843ffQNSyg755vrzxdPtexHJFp2Qclr&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT10VJQ47vegp3TypVgDA5SkA6FAHYSjxY8cNsryehERJAGOG53WN2e6vEM70gXn3y4_FmTO3iVoMN9BrOtkV7O4EhmGHQ_n47HUE_DHXHeMPJzedFlkjIY0l8RXbsn_hp-MqivwDGBSTh04SRqwSVWs6SzFRm3wPdqYbQ2ISMlVE1w


UNPIR Filiala CLUJ 

Newsletter nr. 1/2021 

 
 

6 

 www.unpircluj.ro 

 

 

Practician în insolvență, experiență în domeniu 4 ani 

Avocat, experiență în domeniu 11 ani 

Cea mai scurtă procedura de insolvență instrumentată: A fost o procedură a insolvenței în 

formă simplificată. Procedura fusese deschisă împotriva unei societăți care nu deținea bunuri 

în patrimoniu, disponibilități bănești în casierie sau în conturile bancare și nici nu avea creanțe 

de încasat. Totodată, niciunul dintre creditori nu a avansat sumele necesare continuării 

procedurii. Procedura a fost închisă în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014 după 3 luni. 

Cea mai lungă procedură de insolvență gestionată: Sunt practician în insolvență doar din 

2016, perioadă în care am parcurs și perioada de stagiatură. Astfel, pentru mine cea mai lungă 

procedură de insolvență la care am participat, deci nu am agestionat-o singură, a fost o 

procedură deschisă în 2015. Procedura respectivă este încă în derulare. Având de susținut și 

examenul de definitivat din Legea nr. 85/2014, am preferat dosarele instrumentate în baza noii 

legi a insolvenței. 

Cea mai provocatoare / dificilă procedură: Cea mai provocatoare procedură a fost o 

procedură în care exista scriptic o construcție metalică - hală industrială asupra căreia fusese 

înființat sechestru de către creditorul bugetar. Cu toate acestea, hala nu a fost identificată fizic, 

au fost formulate plângeri penale, iar asociații și administratorii erau mutați în străinătate. 

În calitate de practician în insolvență am încercat să ofer posibilitatea asociaților să își spună 

punctul de vedere cu privire la procedură. Am efectuat demersuri efectuate pentru a identifica 

noile adrese de domiciliu din străinătate. 

Cea mai bună/utilă prevedere din Legea nr. 85/2014: Prevederile din Legea nr. 85/2014 

privind reorganizarea sunt foarte utile. Cu toate acestea, reorganizarea nu este aplicabilă 

multor spețe datorită faptului că, debitorii apelează la procedura insolvenței prea târziu când 

reorganizarea nu mai este posibilă.  

Din punctul meu de vedere și procedura concordatului este o soluție viabilă și poate fi 

benefică unui debitor care se găsește în dificultate financiară. Ea ar trebui utilizată mai des de 

către societăți. Însă din aceleași considerente, respectiv nu sunt cunoscute prevederile legale 

cu privire la concordatul preventiv. Faptul că aceste prevederi se regăsesc în Codul insolvenței 

cred că sperie reprezentanții debitorilor. 

Cea mai grea vânzare: Vânzarea cea mai grea a fost într-o procedură în care creditorii nu au 

aprobat scăderea prețului de vânzare al bunurilor debitorului. A implicat mult efort și timp 

în vederea identificării cumpărătorilor, dar și adunări generale repetate. 

Prețul bunului este stabilit de piață și în concordanță cu piața. Cu toate acestea, întotdeauna 

creditorii doresc să impună un preţ de vânzare mai mare decât cel real al pieţei. În aceste 

situații, procedura de insolvență intră într-un blocaj.  

V. INTERVIU CU MIHAELA IONAȘ 
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Am primit mandate de asistare la licitații publice, formularea contestațiilor la executare în 

dosare de executare silită. În dosarele unde prețul de vânzare la licitație al bunurilor 

mobile/imobile este mai mic, se prezintă mai mulți cumpărători, iar prețul de vânzare poate 

să crească foarte mult față de valoarea din evaluare. Psihologic, oamenii sunt atrași de 

reduceri. 

În toate procedurile de insolvență pe care le administrez, politica de marketing nu este 

stabilită de către creditori, ci este stabilită de cabinetul individual de insolvență al cărui 

practician titular sunt. Creditorii au libertatea de a alege, confirma sau înlocui practicianul în 

insolvență. Prin urmare, prin acordarea mandatului cabinetului pe care îl conduc, creditorii 

au încredere în abilitățile mele, inclusiv în stabilirea procedurilor. 

Cea mai bună profesie: Având în vedere perioada de pandemie în care ne aflăm, valul de 

insolvențe din alte state unde societăți pe care le consideram până anul trecut indestructibile 

au intrat în faliment, profesia de practician în insolvență.  

Fiind și avocat care primește frecvent mandate în dosare de insolvență, sunt convinsă că și 

profesia de avocat va fi una cu multe provocări profesionale în următoarea perioadă. 

Cel mai lung inventar: De cele mai multe ori am încercat să efectuez inventarul într-o singură 

zi, dacă bunurile debitorului se găseau în aceeași localitate. Am avut și societăți cu bunuri 

dispersate în mai multe județe, însă am solicitat ajutorul colaboratorilor și le-am efectuat într-

un termen cât mai scurt. 

Cel mai simpatic administrator special: Cel mai simpatic administrator special a fost un 

domn care mi-a spus că dânsul este încântat de colaborarea cu mine, respectiv Cabinetul 

Individual de Insolvență în procedura insolvenței unde avea calitatea de administrator special 

și că dorește să colaborăm și în alte dosare. Ulterior am mai colaborat în alte 3 dosare.  

Cel mai amuzant moment în sala de judecată: Cel mai amuzant moment în sala de judecată 

a fost la primul meu termen de judecată în primul dosar instrumentat de cabinetul individual 

de insolvență autorizat după definitivat.  

După susținerea cauzei, domnul judecător mi-a solicitat delegația din partea cabinetului. Era 

intrigat de emoțiile mele, raportat la actele depuse și activitatea întreprinsă în îndeplinirea 

atribuțiilor de practician în insolvență.  

După mulți ani în care m-am prezentat în sala de judecată în calitate de avocat mi-am 

dezvoltat limbajul specific profesiei de avocat. Susținerea unui dosar de insolvență în calitate 

de practician în insolvență și limbajul utilizat în sala de judecată este diferit față de cel de 

avocat. Partea scrisă este cea mai importantă în profesia de practician în insolvență în relația 

cu instanța de judecată. Avocații însă, au tendința să vorbească mai mult și să explice mai 

multe oral domnilor judecători.  

Totodată, obișnuită în robă ca avocat, pentru mine a fost ciudat să mă prezint în fața 

judecătorului sindic în absența acesteia.   
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Cel mai haios moment petrecut cu colegii practicieni: Evenimentele organizate de către 

Filiala UNPIR Cluj sunt prilej de a ne întâlni și de a povesti cu colegii diverse întâmplări 

plăcute, dar și mai puțin plăcute pe care le-am trăit în viața profesională și nu numai. Sunt 

evenimente cărora le simțim lipsa, mai ales noi, practicienii mai tineri în profesie. 

Cel mai mare succes profesional: Când analizez situația unei debitor, caut argumente pentru 

continuarea activității sale economice. Îmi doresc să generez performanţă şi plusvaloare în 

toate societățile pe care le administrez.  

Consider că fiecare dosar în care reușesc să găsesc un echilibru între drepturile și obligațiile 

debitorului și ale creditorilor este un succes.  

Cel mai bun sfat: Sfaturile pe care le-am primit și urmat ca avocat și practician în insolvență 

sunt cele mai bune sfaturi pe care le pot da: 

1. Eficiența este crucială, dar este necesar să vă reamintiți că trebuie să plecați de la birou 

la o oră rezonabilă. A lăsa lucrări neterminate pe birou pentru a doua zi este esențial, 

dar înseamnă și că biroul este în plină expansiune. 

2. Fiți respectuoși. Puteți să nu fiți de acord fără să fiți dezagreabili. Puteți susține cu 

patos și stăruință poziția unui debitor sau chiar a voastră și totuși să vă tratați colegii, 

adversarii și pe voi înșivă cu respect. Refuzul de a lăsa o dispută profesională să 

provoace un răspuns emoțional reprezintă putere. 

3. Nu veți întâlni niciodată un dosar care nu poate fi pierdut. Dar nu toate dosarele pot 

fi câștigate.  

4. Nu fiți niciodată prea optimiști în rapoartele pe care le redactați. Fiți sinceri și exacți. 

Participanții la procedură sunt mai puțin preocupați rezultate bune neașteptate, decât 

de eșecul în atingerea unor obiective excesiv de optimiste. 

5. Învățați să vă reveniți după o greșeală. Reacționați la evenimente în mod decisiv și 

eficient, gândiți repede în situații dificile și anticipați problemele, în special la 

contestații. Dacă totul ar fi alb-negru, nu ar exista niciun motiv pentru litigii. 

6. Creați valoare. Propuneți-vă să deveniți utili și, în cel mai fericit caz, indispensabil. 

Siguranța, limitarea cheltuielilor și expunerea sunt obiectivele majorității 

participanților la procedură. 

7. Pregătiți-vă și iar pregătiți-vă. Profesia de practician în insolvență este solicitantă, dar 

cu satisfacții enorme. Ea cere efort și o educație continuă. Munca asiduă este crucială. 

Sunteți obligați să vă documentați permanent, să vă autodepășiți zilnic. Trebuie să 

cunoașteți legea și să stăpâniți faptele. Unii practicieni sunt minunați la fapte; alții 

cunosc prevederile legale. Cei mai de succes sunt maeștrii la ambele. 

Cel mai bun mesaj: „Nu-ți dori să fie mai ușor, dorește-ți să fii tu mai bun. Nu-ți dori mai 

puține probleme, dorește-ți mai multe abilități. Nu-ți dori mai puține provocări, dorește-ți mai 

multă înțelepciune.” – Jim Roth 
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CONTACT: 

  

  https://www.facebook.com/unpircluj/   

  https://www.linkedin.com/company/unpir-filiala-cluj 

 http://unpircluj.ro/  

 

Ne puteți contacta la adresele de e-mail: office@unpircluj.ro și cluj@unpir.ro.  

https://www.facebook.com/unpircluj/
http://unpircluj.ro/
mailto:office@unpircluj.ro
mailto:cluj@unpir.ro

