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Implicarea Comisiei Europene



„Europa are nevoie de o cultură de ”salvare și reorganizare” pentru
companiile și persoanele viabile, care au însă probleme financiare”

- Viviane Reding, comisar european pe probleme de justiție -

Conform Comisiei Europene aproximativ 50% din companiile nou
înființate nu supraviețuiesc primilor 5 ani de existență și are ca efect:

- Falimentul anual a 200.000 companii

- Pierderea anuală a 1,7 milioane locuri de muncă

Implicarea Comisiei Europene



2010-2013 în cifre



Creșterea numărului de companii medii și mari în insolvență
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Județul Bihor în topul insolvențelor

2009 – locul #3 național

2010 – locul #2 național

2011 – locul #3 național

2012 – locul #2 național

2013 – locul #2 național

Județul Bihor este pe locul #3 național
în ultimii 4 ani, în topul județelor cu
cele mai multe reorganizări judiciare
în insolvență.

Sursa BPI



2010-2013 în cifre

• 120.000 de 
proceduri de 
insolvență pe rolul 
instanțelor  în 
prezent

• 4,9% reorganizări 
la nivel național

• 68% dintre 
procedurile de 
insolvență sunt 
închise în mai 
puțin de 1 an

• 10.000 de falimente 
în plus în 2013 față 
de 2010
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2010-2013 în cifre

PORTOFOLIUL CITR

• 109 proceduri noi în 
2013

• 500.000.000 euro 
valoarea activelor din 
portofoliul curent

• 62.320.000 euro 
distribuiri către 
creditori în 2013

• 370 de proceduri active 
în portofoliu
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Tendințe în 2014



Tendințe în 2014

Societăți în stare 
iminentă de 
insolvență

GÎ > 100%
Pierdere

3.184 companii

Societăți în 
dificultate

Profit/ Pierdere

8.604 companii

Societăți cu o 
structură financiară 

sănătoasă

GÎ < 70%
Profit

8.044 companii

Din totalul de 600.000 de companii active din România, care nu se află în
insolvență, aproximativ 20.000 de companii sunt de impact, adică au active de
minim 1 mil €.



Tendințe în 2014

INSOLVENȚA EXTRA-JUDICIAR

Pro Contra Pro Contra

reglementata de lege rigida flexibila lipsa protectiei legale
transparenta confidentialitate
procedurala inovatie

Cele două proceduri nu se exclud reciproc și nici nu targetează un public
țintă comun.

În vreme ce insolvența este o modalitate de a acționa reglementat asupra unor
companii aflate în incapacitate de plată, reorganizarea extra-judiciară se
adresează acelor companii care au probleme, dar nu se află încă într-o stare
critică.

Reorganizarea extra-judiciară – o nouă provocare



Tendințe în 2014

Testul creditorului privat analizează în concret dacă Statul, în calitatea sa de creditor
privat, urmărește să își maximizeze pe cât posibil șansele de a recupera întreaga
datorie. Așadar, dacă un creditor privat, pus în aceleași condiții cu creditorul bugetar,
nu ar accepta sau nu ar fi făcut această renunțare, eventuala acceptare sau renunțare a
creditorului bugetar constituie ajutor de stat.

Dreptul creditorilor de a propune un plan de reorganizare, deși recunoscut anterior și
în Legea 85/2006, este susținut în prezent de un mecanism mult mai clar și eficient. În
această privință, legea stabilește obligația în sarcina administratorul special sau judiciar,
după caz, să pună la dispoziția creditorilor toate informațiile existente și necesare
pentru redactarea planului.

Prelungirea termenului de depunere a planului cu 30 zile, în baza unor motive
temeinice, este cu adevărat utilă în contextul reorganizării unor afaceri complexe,
eliminând presiunea timpului din întocmirea unui plan pertinent și oferind timpul
necesar pentru a depune un plan de reorganizare cu șanse cât mai mari de reușită.

Tendințe – noutăți de reglementare privind 
reorganizarea în insolvență



Tendințe în 2014

Durata de executare a planului de reorganizare va fi de până la 3 ani. Acesta e
amendamentul binevenit al Comisiei Juridice. După numeroase dezbateri publice și
discuții în cadrul diverselor conferințe pe temă, în care numeroși specialiști practicieni
în insolvență au argumentat împotriva scurtării perioadei de reorganizare la un singur
an (așa cum se propunea în OUG 91/2013), această reglementare a fost în sfârșit
soluționată, lăsând astfel posibilitatea unui număr mai mare de companii cu probleme
să se poată redresa prin insolvență.

Cvorum minim de votare a planului de reorganizare de 30% din masa credală, în plus
de criteriul unei majorități în rândul categoriilor de creditori. Acest lucru face evitabilă
situația în care planul de reorganizare putea fi votat și cu doar 1% din masa credală,
dacă în cadrul acestui procent erau suficiente categorii de creanță, care să constituie o
majoritate a numărului de categorii.

Tendințe – noutăți de reglementare privind 
reorganizarea în insolvență



Concluzii



Concluzii

Atât în insolvență, cât și în procedurile extrajudiciare, legislația trebuie să
vină în întâmpinarea realităților economice actuale:

- Să încurajeze reorganizarea judiciară

- Să fie o legislație stabilă

- Să reglementeze redresarea extrajudiciară, pentru a garanta stabilitatea
măsurilor luate astfel



Concluzii

Vă mulțumim!

Bogdan Gorde

partener


