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Parlamentul  României 
 

 
 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucuresti,  

Nr. 22/41/12.03.2013 
 
 
 

Către: Comisia pentru afaceri europene 
            Domnului Preşedinte Ovidiu Ioan Silaghi 
 

 
 

PROIECT DE OPINIE 
 

asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de 

insolvenţă 
 
 
 

In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 
11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale 
Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru examinarea 
pe fond a propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă 
COM(2012) 744. 

 
Prezenta propunere modifică Regulamentul (CE) nr. 1346/2000, care avea 

ca temei juridic articolul 61 litera (c) şi articolul 67 alineatul (1) din Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene. De la intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, temeiul juridic corespunzător este articolul 81 alineatul (2) literele (a), 
(c) şi (f) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.  

 
Elementele reformei propuse de Regulamentul privind procedurile de 

insolvenţă, pot fi rezumate după cum urmează: 
- domeniul de aplicare: propunerea extinde domeniul de aplicare al 

regulamentului prin revizuirea definiţiei procedurilor de insolvenţă pentru a 
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include procedurile hibride şi procedurile de pre-insolvenţă, precum şi procedurile 
de descărcare de datorie şi alte proceduri de insolvenţă pentru persoanele fizice 
care, în prezent, nu se încadrează în definiţie; 

- competenţa: propunerea clarifică normele de competenţă şi îmbunătăţeşte 
cadrul procedural pentru determinarea competenţei; 

- procedurile secundare: propunerea prevede o gestionare mai eficientă a 
procedurilor de insolvenţă, oferindu-se instanţelor posibilitatea de a refuza 
deschiderea procedurilor secundare dacă acestea nu sunt necesare pentru a proteja 
interesele creditorilor locali, eliminându-se cerinţa conform căreia procedurile 
secundare trebuie să fie proceduri de lichidare şi îmbunătăţindu-se cooperarea 
dintre procedurile principale şi cele secundare, în special prin extinderea cerinţelor 
în materie de cooperare la instanţele implicate;  

- publicitatea procedurilor şi depunerea cererilor de admitere a creanţelor: 
propunerea impune statelor membre să publice hotărârile instanţei competente în 
cazurile transfrontaliere de insolvenţă într-un registru electronic accesibil 
publicului şi prevede interconectarea registrelor naţionale de insolvenţă. De 
asemenea, aceasta introduce formulare-tip pentru depunerea cererilor de admitere a 
creanţelor; 

- grupurile de societăţi: propunerea prevede o coordonare a procedurilor de 
insolvenţă referitoare la diferitele societăţi care fac parte din acelaşi grup, prin 
obligarea lichidatorilor şi a instanţelor implicate în diferitele proceduri principale 
să coopereze şi să comunice reciproc; în plus, propunerea oferă lichidatorilor 
implicaţi în astfel de proceduri instrumentele procedurale necesare pentru a solicita 
o suspendare a celorlalte proceduri conexe şi a propune un plan de salvare destinat 
membrilor grupului care face obiectul procedurilor de insolvenţă. 

Propunerea ar urma să aibă un impact limitat asupra bugetului UE. Aplicaţia 
informatică de interconectare a registrelor de insolvenţă a fost deja creată şi va fi 
găzduită pe portalul e-justiţie. Implicaţiile asupra bugetului UE în perioada 2014-
2020 vor consta doar din cheltuielile de găzduire şi de întreţinere aferente aplicaţiei 
informatice. În total, aceste costuri s-ar ridica la 1 500 000 EUR pentru perioada 
2014-2020 şi ar fi acoperite prin pachetul financiar al viitorului program 
„Justiţie”.  

 
Poziţia României, prezentată de Ministerul Justiţiei, este de susţinere a 

Proiectului de Regulament. Ministerul Justiţiei apreciază că propunerile Comisiei 
Europene de completare şi/sau modificare se circumscrie nevoilor de îmbunătăţire 
a reglementării între instanţe şi practicieni în insolvenţă în procedurile colective 
trasfrontaliere. 

Prevederile de clarificare a unor noţiuni şi completarea viziunii 
reglementării, prin instituirea unor reguli privitoare la grupurile de societăţi şi a 
unor mecanisme uniforme de publicitare se impuneau şi, din aceste considerente 
Ministerul Justiţiei precizează că susţine adoptarea lor. 

 
Prezenta propunere de Regulament s-a dezbătut în şedinţa Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci din data de 12 martie 2013. 
La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 31 deputaţi  din 

totalul de 31  membri ai comisiei. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 

hotărât cu majoritate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra 
propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de 
insolvenţă. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dan Radu RUŞANU 

SECRETAR, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
 
 
Consilier parlamentar 
Giorgiana Ene 


