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Actuala reglementare a raporturilor de drept internaţional
privat în domeniul insolvenţei


Legea nr. 637/2002 aplicabilă raporturilor juridice cu state non-membre ale UE



Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000 aplicabil raporturilor juridice cu statele
membre UE



Legea nr. 503/2004 (Directiva 2001/17/CE/19.03.2001) se aplică procedurilor de
insolvenţă cu element de extraneitate referitoare la societăţile de asigurare



Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 (Directiva 2001/24/CE/04.04.2001) se aplică
falimentelor cu element de extraneitate referitoare la instituţiile de credit

2

Reglementarea regimului insolvenţei transfrontaliere în
dreptul intern prin noua lege a insolvenţei


Unificarea legislaţiei naţionale în materia insolvenţei transfrontaliere într-un singur act
normativ



Titlul III din noua lege a insolvenţei “Insolvenţa transfrontalieră” preia într-o formă
îmbunătăţită:
 dispoziţiile Legii nr. 637/2002 aplicabilă raporturilor juridice cu state non-membre

ale UE

 dispoziţii privind coordonarea insolvenţei grupurilor de societăţi
 alte dispoziţii interne specifice privind raporturile de drept internaţional privat în

domeniul insolvenţei instituţiilor de credit şi în domeniul insolvenţei societăţilor de
asigurare/reasigurare
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Noua lege a insolvenţei transpune Directiva 2001/24/CE şi facilitează aplicarea directă a
Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000

Regulamentul (CE) 1.346/2000 stabileşte cadrul european
pentru procedurile transfrontaliere de insolvenţă


Regulamentul (CE) 1.346/2000 privind procedurile de insolvenţă
reglementează:
 Competenţa jurisdicţională în procedurile de insolvenţă cu element de

extraneitate şi normele de procedură aplicabile

 Recunoaşterea şi executarea hotărârilor de deschidere a procedurii insolvenţei în

alte state membre ale UE

 Legea aplicabilă şi cooperarea în procedurile transfrontaliere de insolvenţă
 Procedurile secundare de insolvenţă
 Procedura de informare a creditorilor şi înregistrarea cererilor de admitere a

creanţelor
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Reforma dreptului comunitar al insolvenţei - Propunerea
Comisiei Europene COM(2012) 744


Propunerea Comisiei Europene COM(2012) 744 de modificare a Regulamentului (CE)
1.346/2000 vizează:
 extinderea domeniului de aplicare al regulamentului prin includerea procedurilor

hibride şi a procedurilor de pre-insolvenţa şi alte proceduri de insolvenţă

 clarificarea normelor de competenţă şi îmbunătăţirea cadrului procedural pentru

determinarea competenţei

 gestionarea mai eficientă a procedurilor de insolvenţă prin posibilitatea conferită

instanţelor de a amâna sau refuza deschiderea procedurilor secundare de
insolvenţă, prin eliminarea cerinţei în sensul că procedurile secundare trebuie să
fie proceduri de lichidare şi prin eficientizarea cooperării între procedurile
principale şi cele secundare

 obligativitatea publicităţii procedurilor de insolvenţă într-un registru electronic

accesibil publicului, interconectarea registrelor naţionale de insolvență,
introducerea formularelor tip pentru cererile de admitere a creanţelor

 coordonarea procedurilor de insolvenţă a societăţilor care fac parte dintr-un grup
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Rezoluţia legislativă a Parlamentului European privind
propunerea de modificare a de modificare a Regulamentului
(CE) 1.346/2000


Prin rezoluţia legislativă din 5 februarie 2014, Parlamentul European a modificat
Propunerea Comisiei Europene COM(2012) 744 de modificare a Regulamentului (CE)
1.346/2000



Amendamentele propuse de Parlamentul European vizează în esenţă:
 asigurarea unui control judecătoresc suficient în procedurile transfrontaliere de

insolvenţă

 preîntâmpinarea deplasării abuzive a COMI (center of main interests) pentru

căutarea instanţei celei mai favorabile (“forum shopping”)

 completarea dispoziţiilor privind procedurile secundare de insolvenţă în vederea

evitării deschiderii acestor proceduri
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Procedurile secundare de insolvenţă în actuala
reglementare a Regulamentul (CE) 1.346/2000 cu
modificările propuse prin COM(2012) 744 şi prin
Rezoluţia legislativă din 5 februarie 2014
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Regulamentul (CE) 1.346/2000 permite deschiderea unei proceduri principale de insolvenţă în
statul membru în care se află centrul intereselor principale ale debitorului şi a unei proceduri
secundare în statul membru în care debitorul are un sediu fără recunoaşterea prealabilă a
procedurii principale



Procedurile secundare pot împiedica administrarea eficientă a patrimoniului



Instanţele pot amâna sau refuza deschiderea procedurii secundare în cazul în care acest lucru nu
este necesar pentru protejarea intereselor creditorilor locali



Posibilitatea aplicării de către lichidatorul din procedura principală a normelor de prioritate a
creanţelor din statul membru în care s-a solicitat deschiderea unei proceduri secundare



Procedura principală şi cea secundară sunt supuse legii statului în care se desfăşoară fiecare
procedură în lipsa prevederilor contrare prevăzute de Regulament

Procedurile secundare de insolvenţă în actuala
reglementare a Regulamentul (CE) 1.346/2000 cu
modificările propuse prin COM(2012) 744 şi prin
Rezoluţia legislativă din 5 februarie 2014 - 2


Se elimină cerinţa ca procedura secundară să fie doar o procedură de lichidare



Instanţa sesizată cu o cerere de deschidere a unei proceduri secundare deschide
procedura cea mai adecvată conform legislaţiei naţionale ţinând seama de interesele
creditorilor locali



Efectele procedurii secundare se limitează la activele debitorului situate pe teritoriul
statului membru unde au fost deschise aceste proceduri



Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar din procedura principală va fi audiat de
instanţa sesizată cu o cerere de deschidere a unei proceduri secundare înainte de a fi
pronunţată hotărârea
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Procedurile secundare de insolvenţă în actuala
reglementare a Regulamentul (CE) 1.346/2000 cu
modificările propuse prin COM(2012) 744 şi prin
Rezoluţia legislativă din 5 februarie 2014 - 3


Administratorului judiciar/lichidatorului judiciar din procedura principală îi este interzis
să valorifice sau să deplaseze în mod abuziv activele în statul membru în care se află un
sediu



Creditorii pot înregistra cererea de admitere a creanţei atât în procedura principală cât
şi în cea secundară



Lichidatorii din procedura principală şi din procedurile secundare vor înregistra în
cadrul altor proceduri cererile de admitere a creanţelor deja înregistrate în cadrul altor
proceduri dacă prin aceasta sunt protejate interesele creditorilor
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