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A C T E  A L E  U N I U N I I  N A Ț I O N A L E  A  P R A C T I C I E N I L O R

Î N  I N S O LV E N Ț Ă  D I N  R O M Â N I A
UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ DIN ROMÂNIA

H O T Ă R Â R Epentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvențădin România
În temeiul art. 46 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor îninsolvență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările și completările ulterioare,
Congresul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, reunit la Mamaia în ziua de 12 iunie 2010,h o t ă r ă ș t e:

Art. I. — Hotărârea Congresului Uniunii Naționale aPracticienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privindaprobarea Statutului de organizare și funcționare și a Coduluide etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale aPracticienilor în Insolvență din România, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 839 și 839 bis din 7 decembrie2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și secompletează după cum urmează:I. În titlul și în cuprinsul hotărârii, sintagma „Statutul deorganizare și funcționare al Uniunii Naționale aPracticienilor în Insolvență din România” se înlocuiește cusintagma „Statutul privind organizarea și exercitareaprofesiei de practician în insolvență”.II. Statutul de organizare și funcționare al UniuniiNaționale a Practicienilor în Insolvență din România,cuprins în anexa nr. I la hotărâre, se modifică și secompletează după cum urmează:1. Sintagma „Statutul de organizare și funcționare alUniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență dinRomânia” se modifică și va avea următorul cuprins:„Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență”.2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 1. — Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență dinRomânia (UNPIR), denumită în continuare Uniune, este persoanăjuridică de utilitate publică, autonomă și fără scop lucrativ, din carefac parte practicienii în insolvență, în condițiile stabilite deOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privindorganizarea activității practicienilor în insolvență, aprobată cumodificări și completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările șicompletările ulterioare, denumită în continuare O.U.G.”3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(2) În exercitarea dreptului de autoreglementare, prevăzutla art. 46 din O.U.G, statutul, regulamentele, codul de etică alprofesiei și procedura disciplinară se adoptă prin hotărâri aleCongresului Uniunii, iar instrucțiunile și normele interne, prindecizii ale Consiliului național de conducere și ale Adunăriireprezentanților permanenți ai UNPIR.”4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(2) Practicianul în insolvență nu își poate organiza șidesfășura activitatea concomitent în mai multe forme deorganizare și nu poate avea calitatea de asociat decât într-osingură societate civilă profesională, cu excepția constituirii defiliale ale SPRL, în care este partener.”

5. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(2) La schimbarea formei de exercitare a profesiei, pentruoperațiunile legate de înregistrările în Tabloul practicienilor îninsolvență din Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvențădin România (denumit în continuare Tabloul UNPIR) și cele înRegistrul formelor de organizare se va percepe o taxă al căreicuantum va fi stabilit de Congresul Uniunii.”6. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(2) Persoanele juridice române pot fi înregistrate în Registrulformelor de organizare și înscrise în Tabloul UNPIR dacăîndeplinesc condițiile stabilite la art. 9—23 din O.U.G.”7. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(4) Persoanele juridice străine pot fi înregistrate în Registrulformelor de organizare și înscrise în Tabloul UNPIR în condițiileart. 26 din O.U.G.”8. La articolul 12, alineatul (11) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(11) Membrii Uniunii care solicită trecerea din secțiuneapersoanelor incompatibile în cea a persoanelor compatibiletrebuie să facă dovada calității de avocat, expert contabil,contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator,conciliator, expert financiar sau expert tehnic judiciar culegitimația vizată la zi a corpului profesional, precum și dovadacalității de asociat într-o societate profesională ori într-un cabinetindividual sau dovada de angajare în cadrul profesiei prin cartede muncă ori contract.”9. La articolul 12, alineatul (13) se abrogă.10. La articolul 121, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„Art. 121. — (1) Asociatul unic din Întreprinderea ProfesionalăUnipersonală cu Răspundere Limitată, precum și asociatulcoordonator al SPRL nu pot fi angajați în propriile societăți.”11. La articolul 20, litera b) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„b) stabilește cuantumul cotizației anuale, la care se adaugăcontribuția pe tranșe de venit pentru venitul brut realizat în anulanterior, nivelul taxei de participare la examenul de acces înprofesie și la cel pentru dobândirea calității de practician definitiv,cuantumul taxei de înscriere în Tabloul UNPIR și în Registrulformelor de organizare, precum și taxele percepute pentruoperațiuni legate de Registrul formelor de organizare.”12. La articolul 21, după litera c) se introduce o nouăliteră, litera d), cu următorul cuprins:„d) aprobă, modifică și completează tarifele și standardelede cost pentru cheltuielile de procedură ce se plătesc din fondul



de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006privind procedura insolvenței, cu modificările și completărileulterioare.”13. La articolul 23, alineatele (1) și (2) se modifică și voravea următorul cuprins:„Art. 23. — (1) Președintele Uniunii este ales de CongresulUniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani.Președintele Uniunii este și președintele Consiliului național deconducere al Uniunii.(2) În cazul în care președintele nu își mai poate îndepliniatribuțiile, mandatul este preluat de prim-vicepreședinte.”14. La articolul 23, alineatul (3) se abrogă.15. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„Art. 26. — (1) Consiliul național de conducere al Uniunii esteformat din 15 membri titulari, dintre care un președinte, un prim-vicepreședinte, 2 vicepreședinți, 11 membri, precum și 5 membrisupleanți, aleși de Congresul Uniunii dintre membrii Uniuniipentru un mandat de 4 ani.”16. La articolul 28 alineatul (1), literele a), c), e) și j) semodifică și vor avea următorul cuprins:„a) acordă aviz pentru înființarea filialelor județene șiurmărește funcționarea acestora;...............................................................................................c) desființează o filială constituită în cazul în care numărulpracticienilor în insolvență definitivi și compatibili din cadrulfilialei respective scade sub cel stabilit la art. 32 alin. (3) și încazul în care majoritatea membrilor filialei solicită aceasta.Membrii filialei astfel desființate, precum și cei ai filialelor care nuau primit aviz vor fi rearondați unei filiale învecinate stabilite deConsiliul național de conducere. Patrimoniul filialelor care suntdesființate trece, de drept, la filiala învecinată în care vor fiînscriși membrii;................................................................................................e) aprobă înscrierea/radierea cabinetelor individuale deinsolvență, a societăților civile profesionale, precum și a filialeloracestora în/din Registrul formelor de organizare;...............................................................................................j) soluționează contestațiile împotriva hotărârilor Comisieisuperioare de disciplină privind membrii comisiilor de disciplinăale filialelor și ai consiliilor de conducere ale filialelor.”17. La articolul 28 alineatul (1), literele b) și g) se abrogă.18. La articolul 28 alineatul (1), după litera e) se introduceo nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:„e1) aprobă înscrierea/radierea în/din Tabloul UNPIR.”19. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un noualineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:„(4) Deciziile disciplinare pronunțate de Consiliul național deconducere al Uniunii, cu privire la membrii comisiilor dedisciplină ale filialelor și ai consiliilor de conducere ale filialelor,pot fi atacate la Curtea de Apel București în termen de 30 dezile de la comunicare.”20. După articolul 28 se introduc nouă noi articole,articolele 281—289, cu următorul cuprins:„Art. 281. — (1) Litigiul dintre practicienii în insolvență cuprivire la relațiile profesionale, precum cele care se nasc dincontracte de colaborare sau de salarizare, cele dintre asociațisau care privesc conlucrarea între diferitele forme de exercițiu alprofesiei, poate fi soluționat, la cererea părții interesate, pe caleaconcilierii.(2) Conciliatorul va fi ales de președintele Consiliului naționalde conducere al Uniunii dintre practicienii cu ținută morală șiprofesională deosebită.Art. 282. — (1) Conciliatorul poate proceda la consultareapărților fie împreună, fie separat pentru a constata puncteleasupra cărora există divergență și modalitățile în care intereselepărților pot fi conciliate.

(2) La sfârșitul concilierii, conciliatorul va redacta un proces-verbal semnat și de părți în care va consemna conciliereaacestora.(3) În caz de eșec parțial sau total al concilierii, procesul-verbal va cuprinde pretențiile asupra cărora părțile au convenitsau, după caz, punctele asupra cărora părțile au opinii diferite șivor fi comunicate președintelui CNC.Art. 283. — (1) Când litigiul dintre practicienii în insolvențănu a putut fi soluționat prin conciliere, partea interesată poatedeclanșa procedura arbitrajului, care va fi supusă dispozițiilorart. 343—368 din Codul de procedură civilă și dispozițiilor demai jos.(2) Petentul va sesiza președintele Consiliului național deconducere al Uniunii printr-o cerere în care va expune obiectullitigiului, situația de fapt și temeiul de drept.(3) Cererea de arbitrare va cuprinde numele sau denumireapârâtului, obiectul litigiului, situația de fapt, probele, temeiurilede drept și numele arbitrului propus.(4) Cererea, precum și înscrisurile care o însoțesc vor fidepuse în atâtea exemplare câte părți sunt și unul pentrupreședinte.Art. 284. — (1) Primind cererea de arbitrare, președinteleUniunii o va comunica părții reclamate, care va fi invitată să-șiprecizeze, în scris, punctul de vedere.(2) În cazul în care pârâtul este o formă asociativă deexercitare a profesiei, comunicarea se face către reprezentantulacesteia.(3) Pârâtul, în termen de 15 zile de la primirea cererii, vadepune întâmpinare în care va arăta punctul său de vedereasupra faptelor expuse în cererea de arbitrare. În același termenpoate formula cerere reconvențională care va îndeplini aceleașicondiții de formă ca și cererea de arbitrare.Art. 285. — (1) În cazul în care părțile nu se înțeleg asuprapersoanei arbitrului, președintele Uniunii va desemna unmembru al Uniunii care se bucură de o autoritate profesională șimorală deosebită.(2) Activitatea arbitrului poate fi remunerată potrivit regulilorstabilite de președintele UNPIR.(3) Practicianul în insolvență desemnat ca arbitru poaterefuza această însărcinare fără o justificare întemeiată,președintele urmând a desemna o altă persoană.Art. 286. — (1) În procedura arbitrală, părțile pot fi asistate deun avocat sau un consilier juridic, angajat al societățiiprofesionale respective.(2) În toate cazurile arbitrajul va respecta principiulcontradictorialității. În acest sens o copie a tuturor actelordepuse de una dintre părți va fi comunicată celeilalte părți.(3) Ședintele de arbitraj nu sunt publice.Art. 287. — Dacă părțile nu convin altfel, litigiul se vasoluționa exclusiv în drept. În toate cazurile se vor avea învedere uzanțele profesionale și regulile deontologice.Art. 288. — (1) Fiecărei părți i se va comunica o copie ahotărârii arbitrale.(2) Executarea hotărârii arbitrale se realizează în condițiileart. 367 și 368 din Codul de procedură civilă.Art. 289. — În situația în care președintele Uniunii esteimplicat într-un litigiu arbitral de natura celui prevăzut la articolelede mai sus, atribuțiile prevăzute la art. 283, 284 și 285 dinprezentul statut vor fi exercitate de prim-vicepreședintele CNC.”21. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„Art. 29. — (1) Comisia superioară de disciplină a Uniuniifuncționează pe lângă Consiliul național de conducere al Uniuniiși este compusă din 7 membri titulari (un președinte și 6 membri)și 3 membri supleanți, desemnați de Congresul Uniunii pentru operioadă de 4 ani dintre practicienii în insolvență aflați înevidența Uniunii care se bucură de autoritate profesională și
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morală deosebită. Membrii Comisiei superioare de disciplină aUniunii pot fi realeși pentru încă 4 ani.”22. La articolul 29 alineatul (2), litera i) se abrogă.23. La articolul 29 alineatul (2), litera j) se modifică și vaavea următorul cuprins:„j) dispune strămutarea plângerilor disciplinare, în condițiilestabilite de Regulamentul privind procedura disciplinară șiaplicarea sancțiunilor, sau orice alte măsuri necesare înfăptuiriijustiției disciplinare.”24. La articolul 30 litera a), a cincea liniuță se modifică șiva avea următorul cuprins:„— Registrul formelor de organizare, Tabloul UNPIR;”.25. La articolul 30, litera d) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„d) efectuează operațiunile tehnice de evidență a membrilor,în vederea întocmirii și actualizării Tabloului Uniunii, precum șia Registrului formelor de organizare;”.26. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 32. — (1) Filialele județene și a municipiului București seconstituie cu avizul Consiliului național de conducere al Uniunii,cu un număr minim de 12 membri persoane fizice compatibile.La data îndeplinirii numărului minim de membri este obligatorieconstituirea filialei UNPIR.(2) În cazul constituirii filialelor conform alin. (1), Consiliulnațional de conducere va asigura un ajutor financiar destinatachiziționării dotărilor necesare funcționării.(3) În cazul scăderii numărului minim de membri ai filialeiprevăzut la alin. (1), filiala se desființează prin hotărâre amembrilor rămași, urmând ca aceștia să fie rearondați în bazadeciziei Consiliului național de conducere la o altă filială.”27. La articolul 37, alineatul (4) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(4) În cazul în care un membru titular nu își mai poateîndeplini atribuțiile înlăuntrul mandatului de 4 ani din motive desănătate sau este demisionar, sancționat ori incompatibil, vaelibera locul din cadrul consiliului de conducere al filialei, loc ceva fi ocupat de un membru supleant, desemnat prin vot secretde consiliu. În cazul în care membrul titular este președinteleconsiliului de conducere al filialei, funcția acestuia va fi ocupatăde membrul consiliului care a obținut cel mai mare număr devoturi la precedentele alegeri.”28. La articolul 37, după alineatul (4) se introduce un noualineat, alineatul (5), cu următorul cuprins„(5) În cazul în care, din diverse motive, se constatăimposibilitatea constituirii numărului minim de membri titulari aiconsiliului de conducere sau ai comisiei de disciplină, membriirămași vor convoca adunarea generală în vederea completăriiorganelor de conducere sus-menționate.”29. La articolul 38, litera e) se abrogă.30. La articolul 38, litera k) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„k) înaintează, în termen de 15 zile de la data adunăriigenerale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare acandidatului/candidaților desemnat/desemnați de adunarepentru organele centrale de conducere ale Uniunii, relevând:calitățile morale și profesionale, realizările din activitatea depractician în insolvență, implicarea în acțiunile întreprinse deconsiliul de conducere al filialei, precum și în cele de pregătireprofesională etc.”31. La articolul 41, alineatul (6) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(6) Consiliul național de conducere al Uniunii va desemnacomisiile de analizare a contestațiilor și de supraveghere adesfășurării examenului. Președintele comisiei de supravegherea examenului este, de regulă, vicepreședintele Consiliuluinațional de conducere al Uniunii, responsabil cu organizarea.Președintele comisiei de analizare a contestațiilor este, de

regulă, prim-vicepreședintele Consiliului național de conducereal Uniunii.”32. La articolul 42 alineatul (1), litera c) se modifică și vaavea următorul cuprins:„c) copie legalizată de pe diploma de licență în drept sauștiințe economice;”.33. La articolul 42, alineatul (3) se abrogă.34. Articolul 431 se modifică și va avea următorulcuprins:„Art. 431. — (1) Persoanele care au promovat examenulpentru dobândirea calității de practician în insolvență vor solicitaînscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 6 luni de la datapromovării examenului.(2) Persoanele care nu solicită înscrierea în termenulprevăzut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita înscrierea înTabloul UNPIR.”35. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(2) Examenul de definitivat se va organiza anual, la acestaputând participa numai practicienii în insolvență stagiari care auefectuat stagiul complet de pregătire profesională.”36. La articolul 48, literele d) și f) se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:„d) copie legalizată de pe diploma de licență în drept;...............................................................................................f) extras de pe carnetul de muncă sau adeverință din caresă rezulte dovada exercitării funcției de judecător-sindic de celpuțin 5 ani sau 10 ani pentru judecător, notar ori avocat.”37. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 49. — Cererile persoanelor care solicită dobândireacalității de practician în insolvență cu scutire de examen și stagiuvor fi analizate de Consiliul național de conducere.”38. La articolul 50, partea introductivă se modifică și vaavea următorul cuprins:„Art. 50. — Consiliul național de conducere are următoareleatribuții:”.39. La articolul 50, literele c) și d) se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:„c) poate verifica cunoștințele solicitantului cu privire laorganizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență;d) emite decizia de admitere în profesie, refuzul de autorizaresau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse delege.”40. La articolul 51, alineatul (1) se abrogă.41. La articolul 51 alineatul (2), litera d) se modifică și vaavea următorul cuprins:„d) achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR și acotizației pe anul în curs în termen de 30 de zile de la datacomunicării deciziei de admitere;”.42. Articolul 511 se modifică și va avea următorulcuprins:„Art. 511. — (1) Persoanele care au calitatea de avocat șicare solicită primirea în profesie cu scutire de examen și deperioadă de stagiu vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR întermen de 3 luni de la primirea deciziei de admitere în profesie.(2) Persoanele care nu solicită înscrierea în termenulprevăzut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita înscrierea înTabloul UNPIR.”43. Titlul secțiunii a 4-a se modifică și va avea următorulcuprins:
„SECȚIUNEA a 4-a

Înregistrarea în Registrul formelor de organizare a persoanelor juridice străine”
44. La articolul 53, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(2) Pentru societățile profesionale de insolvență din statelemembre ale Uniunii Europene nu este necesară existența unorconvenții bilaterale.”
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45. La articolul 54, alineatele (1) și (6) se modifică și voravea următorul cuprins:„Art. 54. — (1) Fiecare practician în insolvență definitiv șicompatibil are obligația să urmeze un stagiu de pregătireprofesională în decursul unui an calendaristic, sub sancțiuneasuspendării din profesie..................................................................................................(6) Seminarele vor avea caracter interactiv.”46. La articolul 54, alineatul (7) se abrogă.47. La articolul 55, alineatele (4), (41) și (42) se abrogă.48. Titlul capitolului VIII se modifică și va avea următorulcuprins:
„CAPITOLUL VIII

Registrul formelor de organizare. Conținut, înscriere”
49. La articolul 57, alineatele (1) și (2) se modifică și voravea următorul cuprins:„Art. 57. — (1) În Registrul formelor de organizare suntînregistrate societățile civile profesionale cu personalitatejuridică, filialele acestora și cabinetele individuale de insolvență,precum și celelalte forme asociative de organizare profesională,prevăzute și constituite în conformitate cu dispozițiile din O.U.G.(2) Elementele supuse înregistrării în Registrul formelor deorganizare computerizat pentru societățile profesionale cupersonalitate juridică și filialele acestora sunt cele prevăzute laart. 66 alin. (1) din O.U.G.”50. La articolul 57, după alineatul (2) se introduce un noualineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:„(21) Elemente supuse înregistrării în Registrul formelor deorganizare computerizat pentru cabinetele individuale deinsolvență sunt cele prevăzute la art. 66 alin. (11) din O.U.G.”51. La articolul 57 alineatul (3), litera c) se modifică și vaavea următorul cuprins:„c) oricare alt act prevăzut de O.U.G. sau de prezentul statut,depus ulterior înregistrării în Registrul formelor de organizare;”.52. La articolul 57 alineatul (3), după litera c) se introducpatru noi litere, literele d), e), f) și g), cu următorul cuprins:„d) informații financiare, prezentate anual, care trebuie săconțină veniturile realizate din activitatea de insolvență;e) mențiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare aprofesiei;f) durata societății; g) modul de transformare, reorganizare, dizolvare șilichidare.”53. La articolul 57, alineatul (4) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(4) Dovada înregistrării în Registrul formelor de organizarese face prin emiterea unui certificat de înregistrare a societății,al cărui format și conținut vor fi stabilite prin decizie a CNC alUniunii.”54. La articolul 57, după alineatul (5) se introduce un noualineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:„(51) Este interzis ca în același sediu social să funcționezedouă sau mai multe forme de organizare profesională depracticieni în insolvență. Prin sediu social se înțelege unitatealocativă distinctă din punct de vedere funcțional, deținută în bazaunui titlu locativ propriu. Filiala UNPIR unde este înscrisă formade organizare profesională va desemna dintre membri unraportor care să verifice și să ateste întrunirea condițiilor dedesfășurare a activității  într-un spațiu locativ distinct care săasigure independența funcțională și păstrarea confidențialitățiicu privire la activitatea desfășurată.”

55. La articolul 57, alineatele (6) și (7) se modifică și voravea următorul cuprins:„(6) Este interzisă înscrierea în Registrul formelor deorganizare a unei societăți cu denumire identică sauasemănătoare cu a uneia deja înregistrate, atât în denumireaîntreagă, cât și în cuvintele ce o compun, inclusiv cele caresugerează o prescurtare sau inițiale, cu excepția sintagmelorutilizate în profesie (insolvență, insolvent, judiciar, expert etc.).Filialele constituite de către o societate profesională, conformprevederilor prezentului statut, vor fi înscrise în Registrulformelor de organizare cu o denumire care va înglobadenumirea societății profesionale constitutive și cuvântul«filiala», urmat de denumirea județului pe raza căruia seconstituie aceasta. (7) Formatul Registrului formelor de organizare este prevăzutîn anexa nr. 7.”56. Titlul capitolului IX se modifică și va avea următorulcuprins:
„CAPITOLUL IX

Înregistrarea în Registrul formelor de organizare”
57. La articolul 58, alineatele (1) și (2) se modifică și voravea următorul cuprins:„Art. 58. — (1) SPRL se constituie, în baza unui contract desocietate, prin asocierea a cel puțin 2 practicieni în insolvență,în condițiile art. 9 din O.U.G. Contractul de societate, în formăscrisă, se înregistrează la Uniune în Registrul formelor deorganizare, la data aprobării cererii de înscriere în TabloulUNPIR de către Consiliul național de conducere al Uniunii.Contractul de societate poate dobândi dată certă și în condițiiledreptului comun. (2) Contractul de societate al SPRL va cuprinde în modobligatoriu elementele prevăzute la art. 12 din O.U.G.”58. La articolul 58, alineatul (3) se abrogă.59. La articolul 58, alineatele (4), (5), (6) și (7) se modificăși vor avea următorul cuprins:„(4) Lipsa din contract a oricărei clauze obligatorii atragerefuzul înregistrării la Uniune în Registrul formelor deorganizare. Asociații, împreună sau oricare dintre ei, precum șipersoana desemnată de aceștia să reprezinte societatea înraporturile cu terții pot complini lipsa clauzei obligatorii dincontract. (5) Filialele societăților profesionale cu răspundere limitatăau regimul juridic al societății-mamă. Acestea sunt obligate săachite taxa anuală și să se asigure profesional pentru plafonulminim de asigurare profesională. Contribuția anuală pe tranșede venituri se plătește la filiala Uniunii pe raza căreiafuncționează. Veniturile societății profesionale constitutive careprovin din excedentul de numerar al filialei sau filialelor pe carele-a constituit nu se vor supune contribuției pe tranșe de veniturila filiala Uniunii în care cea dintâi este înscrisă. (6) Filiala constituită cu aportul integral al unei societățiprofesionale poate fi înființată prin hotărâre a adunării generale.Înființarea filialei se va face printr-un contract, semnat în numelesocietății profesionale de către asociatul coordonator alacesteia, împuternicit prin hotărârea adunării generale asocietății prin care s-a decis constituirea filialei.(7) Filiala va putea fi constituită și prin asocierea uneisocietăți profesionale cu răspundere limitată cu unul sau maimulți practicieni în insolvență, persoane fizice sau juridice.Asociații persoane fizice trebuie să fie practicieni în insolvențăcompatibili. Filiala nu se va putea constitui decât cu practicieniîn insolvență care nu sunt asociați în cadrul societății-mamă.Pentru a exista filiala, o societate profesională cu răspunderelimitată trebuie să dețină cel puțin 50%+1 din capitalul socialnecesar constituirii filialei.”60. La articolul 58, alineatul (8) se abrogă.
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61. La articolul 59, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(2) În măsura compatibilității lor, contractul IPURL vacuprinde aceleași elemente cu cele menționate pentru SPRL laart. 58 alin. (2).”62. La articolul 62 alineatul (2), literele a) și b) se modificăși vor avea următorul cuprins:„a) persoanele fizice române compatibile depun cererea deînscriere la filiala Uniunii pe a cărei rază teritorială își vordesfășura activitatea;b) persoanele fizice române incompatibile depun cererea deînscriere la filiala Uniunii pe a cărei rază teritorială își audomiciliul stabil;”.63. La articolul 62, alineatele (3) și (4) se modifică și voravea următorul cuprins:„(3) Cererea de înscriere se supune aprobării Consiliuluinațional de conducere al Uniunii. Secretariatul general al Uniuniieliberează decizia de înscriere, care va conține principalele datede identificare ale practicianului în insolvență, precum și codulnumeric din Tabloul UNPIR și, respectiv, numărul de înregistraredin Registrul formelor de organizare. (4) Codul numeric al practicianului în insolvență estepersonalizat și are două componente, una formată dintr-o cifrăsau o cifră și o literă, reprezentând apartenența la una dintresecțiunile ori subsecțiunile Tabloului Uniunii (1A, 1B, 1C, 1D, 2A,2B, 3, 4, 5 și 6), iar cea de-a doua formată din 4 cifre carereprezintă numărul alocat persoanei înregistrate.”64. La articolul 62, după alineatul (6) se introduce un noualineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:„(7) Formele asociative permise de O.U.G. vor fi înscrise larubrica «Mențiuni» din subsecțiunea corespunzătoare fiecăreiforme de organizare profesională  parte a contractului deasociere.”65. La articolul 64, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„Art. 64. — (1) Tabloul Uniunii se reactualizează lunar pe site-ul oficial al Uniunii și se publică periodic în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I bis, prin grija Secretariatului general alUniunii.”66. La articolul 64, alineatul (2) se abrogă.67. La articolul 67 alineatul (3), după litera c) se introduceo nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:„c1) taxa de verificare a cererii și a documentelor privinddobândirea calității de practician în insolvență, fără examen și cuscutire de stagiu;”.68. La articolul 67 alineatul (3), litera d) se modifică și vaavea următorul cuprins:„d) taxele percepute pentru operațiuni legate de Registrulformelor de organizare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 4;”.69. La articolul 69 alineatul (1), literele a) și d) se modificăși vor avea următorul cuprins:„a) taxele de înscriere la examen și de verificare a cererii șia documentelor privind dobândirea calității de practician îninsolvență fără examen și cu scutire de stagiu se constituie venitla bugetul Uniunii; ................................................................................................d) veniturile realizate din încasarea taxelor pentruoperațiunile legate de Registrul formelor de organizare seconstituie venit la bugetul Uniunii;”.70. La articolul 72, alineatul (2) se abrogă.71. La articolul 72, alineatul (3) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(3) Sumele virate de Oficiul Național al RegistruluiComerțului în contul Uniunii vor fi redistribuite în conturiledeschise la filialele Uniunii, conform încasărilor înregistrate peraza teritorială a filialelor respective.”72. La articolul 73, alineatele (3), (4), (5), (6) și (7) seabrogă.

73. La articolul 73, alineatul (8) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(8) În cazul în care un practician este numit de directoruloficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau depersoana ori de persoanele desemnate din cadrul registruluiîntr-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările șicompletările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cumodificările și completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariuși, ulterior, prin trecerea la procedura simplificată prevăzută deLegea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, îimai este stabilit un onorariu, eventual și cheltuieli de procedurăde către judecătorul-sindic, practicianul în insolvență va solicitaun singur onorariu din fondul de lichidare. Această plată se vaface pentru deconturile înaintate în dosarul trecut în procedurasimplificată prevăzută de legea privind procedura insolvenței.”74. La articolul 731 alineatul (1), literele a) și c) semodifică și vor avea următorul cuprins:„a) sentința/încheierea/rezoluția, în original sau copieconformă cu originalul, prin care judecătorul-sindic/judecătorul-delegat/directorul oficiului registrului comerțului de pe lângătribunal și/sau persoana desemnată din cadrul registruluicomerțului stabilește onorariul de achitat, respectiv cheltuielilede procedură; ..............................................................................................c) factură fiscală.”75. La articolul 731, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(2) Pentru decontarea din fondul de lichidare, în situația încare din sentință sau din încheiere nu rezultă în mod expresfaptul că debitoarea deține bunuri sau sume de bani în avereasa, filiala Uniunii poate solicita orice raport întocmit pe parcursulprocedurii (de observație, administrare sau lichidare), bilanțulde la începutul lichidării, inventarul bunurilor societății debitoare,adeverință eliberată de serviciile de impozite și taxe, eventualcertificatul de radiere și/sau orice alte documente justificative.”76. La articolul 731, după alineatul (4) se introduce unnou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:„(5) Decontul final prevăzut de art. 21 alin. (2) din Ordonanțade urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unormăsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, seaprobă de către Consiliul de conducere al filialei UNPIR pe razacăreia se află sediul debitoarei.”77. După articolul 731 se introduce un nou articol,articolul 732 , cu următorul cuprins:„Art. 732. — (1) Plata onorariilor practicienilor în insolvență cesunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 dinLegea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, seva face, în ordinea vechimii, la următoarele tarife:a) 3.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătorești pentruprocedurile de insolvență deschise în baza Legii nr. 85/2006, cumodificările și completările ulterioare. Pentru practicienii îninsolvență înregistrați cu vector fiscal de TVA onorariul va fi înlimita a 3.000 lei, exclusiv TVA;b) 1.000 lei, prevăzut la art. 21 din Ordonanța de urgență aGuvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completăriprin Legea nr. 84/2010, pentru procedurile de lichidare derulateîn conformitate cu dispozițiile Legii nr. 359/2004, cu modificărileși completările ulterioare, și ale Legii nr. 31/1990, republicată,cu modificările și completările ulterioare. Pentru practicienii îninsolvență înregistrați cu vector fiscal de TVA onorariul va fi înlimita a 1.000 lei, exclusiv TVA.(2) Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul delichidare sunt constituite din cheltuielile necesare pentru taxe,timbre, notificări, convocări și comunicări ale actelor aferenteprocedurii.
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(3) Constituie de asemenea cheltuieli de procedură admisela plata din fondul de lichidare cheltuielile de deplasare impusede necesitatea prezentării practicianului în insolvență latermenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea esteparte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecatădin afara localității de sediu a practicianului. Cheltuielile detransport astfel efectuate se justifică pe baza decontului dedeplasare vizat de instanță, la care sunt atașate  tichetele detransport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibilde 7,5 l/100 km.(4) Sunt de asemenea cheltuieli de procedură admise laplata din fondul de lichidare cheltuielile de arhivare adocumentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontareaoperațiunilor de verificare, selecționare, inventariere și legareeste echivalentul a 35 euro/ml, iar pentru depozitare1 euro/ml/lună. (5) Cheltuielile de procedură efectuate conform alin. (4), înprocedurile de insolvență reglementate de Legea nr. 85/2006,cu modificările și completările ulterioare, sunt achitate din fondulde lichidare numai în măsura în care sunt aprobate de instanțade judecată prin încheiere/sentință.(6) În conformitate cu art. 21 alin. (2) din Ordonanța deurgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări șicompletări prin Legea nr. 84/2010, decontul final al cheltuielilorde procedură efectuate în legătură cu lichidarea unei societățicomerciale, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată,cu modificările și completările ulterioare,  și ale Legiinr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se facede către filiala UNPIR pe raza căreia se află sediul debitoarei, pebaza documentelor justificative atașate cererii de plată depusede lichidator. (7) Nu reprezintă cheltuieli de procedură, ci sunt cheltuieliproprii ale cabinetului sau ale societății profesionaleurmătoarele: cheltuielile de transport [altele decât cele prevăzutela alin. (3)], cheltuielile de funcționare a sediului profesional,consumabile, abonamente, cotizații profesionale, asigurări derăspundere și alte cheltuieli indirecte.”78. La articolul 74, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„Art. 74. — (1) Evidența operațiunilor contabile legate defondul de lichidare se va ține centralizat pe filială, pe bazamonografiei contabile aprobate de Consiliul național deconducere al Uniunii.”79. La articolul 741, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(2) În cazul în care filiala societății profesionale este numităprin încheiere într-un dosar, aceasta va vira sumele colectateprin plata procentului de 2% la filiala UNPIR unde își are sediulfiliala societății profesionale.”80. La articolul 741, după alineatul (7) se introduce unnou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:„(8) Comisia de cenzori a filialei poate verifica, prin sondaj,preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrulprocedurilor de insolvență de către forma de exercitare aprofesiei. Practicienii în insolvență au obligația să pună ladispoziția comisiei de cenzori actele necesare verificării coteide 2%.”81. La articolul 75, punctele 4 și 12 se modifică și voravea următorul cuprins:„4. neplata primei de asigurare prevăzută la art. 41 alin. (6)din O.U.G. privind neîndeplinirea obligației de asigurareprofesională până la expirarea perioadei de suspendare;..................................................................................................12. necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilorintervenite în legătură cu datele înscrise în Tabloul UNPIR și înRegistrul formelor de organizare;”.

82. La articolul 83, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„Art. 83. — (1) Abaterile disciplinare săvârșite de membriiunei filiale se analizează de către comisia de disciplină aacesteia, în primă instanță și în complet de 3 membri, careaplică sancțiunile prevăzute la art. 69 alin. (1) din O.U.G., potrivitlimitelor stabilite la art. 76—82.”83. La articolul 83, alineatul (5) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(5) Regulamentul privind procedura disciplinară esteprevăzut în anexa nr. 3.”84. La anexa nr. 1 la statut, paragraful 7 se modifică și vaavea următorul conținut:„Președintele Comisiei de analizare a contestațiilor este, deregulă, prim-vicepreședintele Consiliului național de conducereal Uniunii.”85. Titlul anexei nr. 3 la statut se modifică și aveaurmătorul cuprins:
„R E G U L A M E N T

privind procedura disciplinară”
86. La anexa nr. 3 la statut, la articolul 19, alineatul (1) semodifică și va avea următorul cuprins:„Art. 19. — (1) Decizia disciplinară este obligatorie față depărți și de organele profesiei de la data pronunțării saucomunicării dacă partea nu a fost prezentă la data pronunțării.”87. La anexa nr. 3 la statut, la articolul 19, după alineatul (3)se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorulcuprins:„(4) Hotărârile comisiilor de disciplină produc efecte juridicedin momentul pronunțării dacă partea fost prezentă sau dinmomentul comunicării dacă partea nu a fost prezentă lamomentul pronunțării. Simpla exercitare a căii de atac nususpendă efectele hotărârii atacate în lipsa unei decizii desuspendare a efectelor hotărârii atacate.”88. Anexa nr. 4 la statut se modifică și va avea următorulcuprins:

„N I V E L U L  T A X E L O R
pentru operațiunile legate de Registrul formelor de organizare

Se vor percepe taxe pentru operațiunile legate de Registrulformelor de organizare, pentru:A. Pentru societățile profesionale:1. cerere disponibilitate denumire/opțiune denumire 50 lei2. cerere înregistrare societate profesională/înregistrare 400 lei3. eliberare certificat de înregistrare 200 lei4. cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada 30 lei5. cerere de furnizare informații/extras registru 100 lei6a) cerere de eliberare acte/duplicat certificat de înregistrare 50 lei6b) cerere de eliberare acte/copii certificate 50 lei/act7. cerere de preschimbare certificat de înregistrare 100 leiB. Pentru cabinetele individuale și cabinete asociate:1. cerere de înregistrare cabinet/cabinete asociate 200 lei2. eliberare certificat de înregistrare 100 lei3. cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada 30 lei4. cerere de furnizare informații/extras registru 100 lei5a) cerere de eliberare acte/duplicat certificat de înregistrare 50 lei5b) cerere de eliberare acte/copii certificate 50 lei6. cerere de preschimbare certificat de înregistrare 50 lei.”
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89. La anexa nr. 5 la statut, capitolul I se modifică și vaavea următorul cuprins:

„CAPITOLUL INivelul taxelor și cotizațiilor
Art. 1. — Taxa de înscriere la examenul de dobândire acalității de practician în insolvență va fi de 800 lei.Art. 2. — Taxa de verificare a cererii și a documentelordoveditoare pentru persoanele care cer înscrierea în Uniunefără examen și cu scutire de stagiu va fi de 500 lei.Art. 3. — Taxa de înscriere în Tabloul UNPIR va fi de:a) 800 lei pentru persoane fizice care au promovat examenulde acces în profesie;b) 6.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiază deînscrierea în profesie cu scutire de examen și stagiu de pregătireprofesională;c) 1.000 lei pentru persoane juridice.Art. 4. — (1) Cotizația anuală este de:a) 600 lei pentru persoane fizice compatibile;b) 400 lei pentru persoane fizice incompatibile.(2) Taxa anuală pentru persoanele juridice este de 2.000 lei.Art. 5. — Taxa de susținere a examenului de definitivat înprofesie este de 500 lei.”90. La anexa nr. 6 la statut, la Contractul de societate alsocietății civile profesionale cu răspundere limitată,articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 2
Sediul

Sediul principal al societății este situat în ................................Societatea își poate constitui filiale care se înregistrează înRegistrul formelor de organizare.”91. La anexa nr. 6 la statut, la Contractul de societate alsocietății civile profesionale cu răspundere limitată,articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 7

Durata
Societatea se constituie pentru o durată de ................ ani dinmomentul înscrierii sale în Registrul formelor de organizare, ținutde Secretariatul general al Uniunii.”

92. La anexa nr. 6 la statut, la Contractul de societate al
societății civile profesionale cu răspundere limitată, la
articolul 25, punctul 2 se modifică și va avea următorul
cuprins:

„2. La împlinirea termenului prevăzut în notificare Registrul
formelor de organizare va lua act de retragerea asociatului,
operând modificările corespunzătoare în evidențele sale.”

93. La anexa nr. 6 la statut, la Contractul de societate al
societății civile profesionale cu răspundere limitată,
articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 28
Alte dispoziții

Cesionarii sunt obligați să depună la Registrul formelor de
organizare un exemplar original al actului de cesiune.

(Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forțată,
retragerea voluntară etc.)”

94. La anexa nr. 6 la statut, la Contractul de societate al
societății civile profesionale cu răspundere limitată, la
articolul 34, punctul 1 se modifică și va avea următorul
cuprins:

„ARTICOLUL 34
Condiția suspensivă

1. Societatea este constituită între asociați de la data
semnării contractului, sub condiția suspensivă a înscrierii sale în
Registrul formelor de organizare, ținut de Secretariatul general
al Uniunii.”

95. La anexa nr. 7 la statut, subsecțiunea I C se modifică
și va avea următorul cuprins:

„Subsecțiunea I C
Practicieni definitivi asociați în societăți profesionale”

96. La anexa nr. 7 la statut, capul de tabel al subsecțiunii I C
se modifică și va avea următorul cuprins:

97. La anexa nr. 7 la statut, după subsecțiunea I C se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea I D, cu următorul
cuprins:

„Subsecțiunea I D
Practicieni definitivi angajați sau colaboratori ai formelor de exercitare a profesiei

„Nr. crt. Numele șiprenumele Număr matricol Data înscrierii înTabloul UNPIR Asociat lasocietatea Din data de Domiciliul, telefon,fax, e-mail Mențiuni
0 1 2 3 4 5 6 7”

98. La anexa nr. 7 la statut, subsecțiunea a II-a B se modifică și va avea următorul cuprins:
„Subsecțiunea a II-a B

Filiale ale societăților profesionale cu personalitate juridică

Nr. crt. Numele șiprenumele Număr matricol Data înscrierii înTabloul UNPIR Angajat/colaboratorîn Din data de Domiciliul, telefon,fax, e-mail Mențiuni
0 1 2 3 4 5 6 7”

Nr. crt. Denumirea filialei Sediu social, numărde telefon, fax, e-mail
Numărul deînregistrare înRegistrul formelor de organizare

Număr matricol Data înscrierii înTabloul UNPIR Mențiuni

0 1 2 3 4 5 6”
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99. La anexa nr. 7 la statut, subsecțiunea a II-a C seabrogă.100. La anexa nr. 8 la statut, titlul anexei se modifică șiva avea următorul cuprins:

„F O R M A T U LRegistrului formelor de organizare”
III. Codul de etică profesională și disciplină al UniuniiNaționale a Practicienilor în Insolvență din România,cuprins în anexa nr. II la hotărâre, se modifică și secompletează după cum urmează:1. La articolul 14, după litera n) se introduce o nouăliteră, litera o), cu următorul cuprins:„o) depunerea sau acceptarea, în mod repetat, de oferte deonorariu care nu îndeplinesc prevederile art. 37 alin. (2) dinO.U.G.”2. După articolul 335 se introduc trei noi articole,articolele 336, 337 și 338, cu următorul cuprins:„Art. 336. — Societatea civilă profesională care, din oricemotive, rămâne cu un singur asociat are obligația transformării

acesteia în altă formă de organizare profesională, în interval de
3 luni.

Art. 337. — Practicianul în insolvență stagiar va respecta
prevederile art. 33 alin. (2) și (3) din O.U.G.

Art. 338. — Membrii Uniunii au obligația de a participa la
cursurile de pregătire profesională continuă.”

Art. II. — Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a
Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind
aprobarea Statutului de organizare și funcționare și a Codului
de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a
Practicienilor în Insolvență din România, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 839 și 839 bis din 7 decembrie
2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu
modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.

Președintele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România,
Arin Octav Stănescu

Secretarul general al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România,
Alexandru Frumosu

Mamaia, 12 iunie 2010.
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