
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Cătălin Marian Predoiu, Ministrul Justiției 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Intrarea insolvenței sub umbrela arbitrajului comercial 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Odată cu apariția unei viitoare crize economice generate de pandemia de Coronavirus,            

o problemă a sistemului nostru de justiție o reprezintă procedura de insolvență. Vom avea un               

număr mare de firme în insolvență generat de criza economică. În acest sens, procedurile de               

insolvență ar trebui imperativ să devină mai operative. Există o idee care se vehiculează în               

anumite medii universitare conform căreia procedura de declarare a insolvenței să între            

sub umbrela arbitrajului comercial. Este o idee absolut fantastică, pentru că s-ar reduce             

presiunea de pe instanțele de judecată, se asigură specialiștii necesari și se adoptă o formă               

mult mai operativă de lucru. 

Există într-adevăr o problemă cu costurile arbitrajului din resursele și așa nelichide și             

probabil insuficiente ale firmelor insolvente. Probabil, la o anumită dimensiune a firmelor,            

medierea ar fi o soluție la fel de eficientă și mult mai ieftină, urmată de arbitraj și, doar în                   

anumite cazuri de instanță. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 192 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă MJ ia în calcul un proiect legislativ de mutare a procedurii declarării insolvenței              

de la instanțe de judecată către cele de arbitraj comercial în vederea creșterii             

operativității procedurii? 

2. Dacă MJ analizează modificarea legislației privind insolvența în sensul permiterii          

valorificării mai eficiente a activelor productive ale societății care urmează a fi în             

insolvență? 
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Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 

 

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti 
E-mail:ioan.dirzu@cdep.ro 




