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CAPITOLUL I. INTRODUCERE 

1.1. Argumentarea studiului 

 

       În dreptul nostru prima reglementare a instituţiei falimentului a fost Legea cu 

privire la faliment din 03.01.1992, înlocuită ulterior prin Legea cu privire la faliment 

din 26.03.1996. Începând cu 14 noiembrie 2001 falimentul  a fost  reglementat  de 

Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001. Datorită creşterii numărului 

proceselor de insolvabilitate  ca urmare a crizei economice şi necesităţii excluderii din 

piaţă a subiecţilor economici neviabil  s-au creat premizele adoptării normelor ce ţin 

asanarea economiei la standardele europene, graţie cărui fapt la 29.06.2012 a fost 

adoptată  Legea insolvabilităţii nr.149 din 29 iunie 2012, în vigoare din 13 martie 

2013, care  stabileşte cadrul juridic pentru procesul de restructurare a întreprinderilor 

insolvabile în vederea remedierii lor financiare şi economice, satisfacerii colective a 

creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de 

acesta a procedurii planului sau prin lichidarea patrimoniului şi distribuirea 

produsului obţinut. Întrucât această lege nu reglementează  sub toate aspectele 

exercitarea profesiei de administrator în procedura de insolvabilitate şi nu instituie 

criterii clare ce ţine de activitatea profesională a administratorilor,  la examinarea 

capacităţilor profesionale şi admiterea în profesie a fost elaborat Proiectul Legii cu 

privire la administratorii autorizaţi, care va  institui  un mecanism clar de activitate şi 

supraveghere a administratorilor insolvabilităţii. 

       Elaborarea studiului este condiţionată de necesitatea aplicării eficiente şi 

previzibile a Legii cu privire la administratorii autorizaţi,  ce ţine de domeniul 

răspunderii disciplinare a acestora şi a unei coordonări adecvate dintre instituţiile 

implicate  în procesul de sesizare a abaterilor disciplinare şi examinare a cauzelor 

disciplinare. 

          La 25 noiembrie 2011 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind 

aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, scopul 

căreia este crearea unui cadru comun care să acopere toate eforturile de reformă a 

sectorului justiţiei în Republica Moldova accesibil, eficient, independent, transparent, 

profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene 
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       Unul din cele şapte obiective specifice ale Strategiei constă în modernizarea 

statutului unor profesii juridice conexe sistemului de justiţie, precum şi consolidarea 

capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, expert 

judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret). 

      În acest sens prezentul studiu, care va sta la baza Studiului generalizat privind 

mecanismele de răspundere disciplinară  pentru  profesiile conexe sistemului justiţiei 

are ca scop cercetarea mecanismelor de răspundere disciplinară a administratorilor 

autorizaţi în aspect comparativ cu alte state, cercetarea doctrinei în materie şi a 

practicii judiciare şi formularea recomandărilor care se impun.  

1.2 Probleme cercetate 

           Temeiurile răspunderii disciplinare  şi abaterile disciplinare. 

Procedura disciplinară şi garanţiile procesuale ale subiecţilor implicaţi.  

           Rolul  colegiului disciplinar şi a sancţiunilor disciplinare.  

1.3. Metodologia elaborării studiului 

1. Studierea comparativă a prevederilor legislaţiei interne în vigoare la moment ce 

ţine de mecanismele  răspunderii disciplinare  a profesiilor conexe sistemului 

justiţiei.  

2. Studierea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniul răspunderii 

disciplinare  ale administratorilor autorizaţi. 

3. Studierea mecanismelor de răspundere disciplinară a administratorilor 

autorizaţi din diferite state, adoptate atât de către instituţiile statului, cât şi de 

către unele centre sau asociaţii de ale administratorilor autorizaţi. 

4. Analiza mecanismelor de răspundere disciplinară a administratorilor autorizaţi, 

prevăzute de legislaţia Uniunii Europene.  

5. Studierea doctrinei. 

 

CAPITOLUL II. Răspunderea disciplinară a administratorilor autorizaţi. 

2.1. Condiţiile răspunderii disciplinare 

Răspunderea disciplinară este o formă a răspunderii juridice care intervine în 

cazurile în care persoana încadrată în muncă într-o unitate, instituţie sau exercită 

o activitate, săvârşeşte cu vinovăţie o abatere de la obligaţiile de serviciu, 
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inclusiv de la normele de comportare. Răspunderea disciplinară apare ca rezultat 

al încălcării obligaţiilor de funcţie şi se aplică de către organul faţă de care 

făptuitorul se află în dependenţă, acesta având dreptul de a aplica sancţiuni 

disciplinare prevăzute de lege ori de câte ori constată ca cel ce se afla în raporturi 

de supraveghere  a săvârşit o abatere disciplinară. 

 2.2. Evoluţia răspunderii disciplinare  în legislatia naţională cu privire la 

insolvabilitate 

     Până în prezent în legislaţia naţională cu privire la insolvabilitate n-au existat 

dispoziţii ce reglementează   răspunderea disciplinară a administratorului. Începând de 

la   Legea cu privire la faliment din 03.01.1992 şi finalizând cu Legea insolvabilităţii 

nr. 149 din 29.06.2012, în calitate de administrator al insolvabilităţii sau de 

administrator provizoriu era desemnată o persoană fizică înregistrată în calitate de 

întreprinzător individual, independentă faţă de creditori şi debitor. 

Administratorul/lichidatorul îşi exercit atribuţiile sub supravegherea instanţei de 

insolvabilitate care examinează cauza de insolvabilitate, pe propria răspundere, fără a 

fi afiliat unei organizaţii de autoreglementare.  

Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 la fel ca şi Legea insolvabilităţii 

nr.632-XV din 14.11.2001, abordează doar aplicarea sancţiunilor procesuale în forma   

destituirii şi amenzii judiciare.  

Potrivit art. 71. La cererea comitetului creditorilor, a adunării creditorilor, a 

administraţiei publice centrale de specialitate sau autorităţilor administraţiei publice 

sau din oficiu, instanţa de insolvabilitate poate destitui administratorul/lichidatorul din 

motive întemeiate, inclusiv dacă acesta:  

a) nu îndeplineşte condiţiile privind indicatorii de performanţă; sau 

b) depăşeşte sau nu respectă atribuţiile ce îi revin prin prezenta lege, încalcă 

legislaţia; sau  

c) se află în conflict de interese cu orice parte în proces; sau  

d) cade sub incidenţa prevederilor de incompatibilitate şi/sau a restricţiilor 

prevăzute de lege; sau  

e) se află în procedură de lichidare sau de insolvabilitate.  

Noua lege însă enumără mai detaliat abaterile procesuale - condiţiile de destituire 

a administratorului ca măsură de aplicare a răspunderii procesuale.  

        Cât priveşte a doua formă a răspunderii procesuale, amenda reglementarea Legii 

insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 (art.67) este similară  Legii  insolvabilităţii 

nr.632-XV din 14.11.2001 (art. 77).  

        Este de remarcat faptul că Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 

abordează instituţia  destituirii judiciare şi amenzii judiciare sub aspecul sancţiunilor  

procesuale judiciare, cât priveşte sancţiunile disciplinare, care sunt legate de 
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exercitarea profesiei de administrator autorizat au fost introduse în legislaţia naţională 

odată cu adoptarea  Legea nr.  161/18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi 

care reglementează aceste raporturi.  

2.3. Răspunderea disciplinară a administratorilor în aspect  comparativ. 

      2.3.1. Răspunderea disciplinară a administratorilor autorizaţi reglementată 

de  Legea cu privire la administratorii autorizaţi 

       În vederea realizării Planului de Acţiuni ”Integrarea Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-2014” al Guvernului Republicii Moldova a fost adoptată 

Legea nr.  161/18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi, care are ca scop 

instituirea cadrului legal privind autorizarea, organizarea şi supravegherea activităţii 

profesionale a administratorilor  procedurii de insolvabilitate şi dizolvare a 

persoanelor juridice şi a întreprinzătorului individual şi garantarea respectării regulilor 

de deontologie, independenţă, imparţialitate şi transparenţă în cursul exercitării 

profesiei. 

     Potrivit legii, activitatea administratorului este o profesie de interes public, poate fi 

exercitată doar de persoane autorizate în condiţiile prezentei legi şi incluse în 

Registrul administratorilor autorizaţi. Activitatea administratorului se bazează pe 

principiile fundamentale de  legalitate, rezonabilitate financiară şi promptitudine, 

independenţă,  imparţialitate, onestitate, diligenţă, obiectivitate, competenţă, etică 

profesională, transparenţă şi asigură respectarea drepturilor şi a intereselor legitime 

ale persoanelor antrenate în procedurile de insolvabilitate şi de dizolvare a 

persoanelor juridice de drept privat şi a întreprinzătorilor individuali. 

           Organul cu funcţii de supraveghere  şi control al activităţii administratorilor 

autorizaţi este  Ministerul Justiţiei, care   

            a) instituie Comisia de autorizare şi disciplină şi elaborează regulamentul de 

activitate al Comisiei; 

            b) aplică sancţiunile de suspendare şi încetare a activităţii administratorului, în 

baza deciziei Comisiei de autorizare şi disciplină; 

c) efectuează controlul din oficiu al activităţii administratorului şi investigarea 

sesizărilor şi informaţiilor privind încălcarea de către administrator a obligaţiilor 

profesionale; 

  Ministerul Justiţiei efectuează controlul din oficiu al activităţii  

administratorului o singură dată în primii 5 ani de la eliberarea autorizaţiei, precum şi 

dispune efectuarea controalelor pentru investigarea sesizărilor, plângerilor şi 

informaţiilor privind încălcarea de către administrator a obligaţiilor sale profesionale.     

Controlul se exercită de către delegaţii împuterniciţi de către Ministerul Justiţiei cu 

antrenarea, după caz, a reprezentanţilor altor organe ale administraţiei publice şi ai 
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Uniunii, care sânt informaţi despre obligaţia de confidenţialitate şi răspunderea pentru 

încălcarea acesteia, fiind obligaţi să semneze o declaraţie de confidenţialitate.  

Controalele exercitate de Ministerul Justiţiei au drept obiect verificarea 

respectării de către administrator a obligaţiilor sale profesionale. În aceste scopuri, 

Ministerul Justiţiei este în drept: 

a) să examineze documentaţia întocmită şi/sau deţinută de administrator; 

b) să solicite de la autorităţile publice şi părţile în procesele de insolvabilitate 

sau de dizolvare informaţiile necesare în scopul controlului, precum şi copii de pe acte 

şi documente;  

c) să ia cunoştinţă de materialele dosarelor judiciare din cadrul procedurilor de 

insolvabilitate sau de dizolvare, în care este desemnat administratorul supus 

controlului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru efectuarea controlului 

activităţii administratorului. 

 În cazul depistării unor încălcări admise de administrator la exercitarea 

mandatului în procesele judiciare în derulare, Ministerul Justiţiei le comunică 

instanţei  de judecată care examinează cauza. Materialele controlului privind acţiunile 

administratorului care sânt pasibile de răspundere contravenţională sau penală sânt 

transmise organelor publice competente.   

 

Comisia de autorizare şi disciplină 

 

Examinarea cazurilor de  tragere la răspundere disciplinară a administratorilor 

este de competenţa Comisiei de autorizare şi disciplină. Comisia  este un organ 

colegial fără personalitate juridică, instituit prin ordin al ministrului justiţiei din 9 

membri titulari şi 9 membri supleanţi. Trei reprezentanţi sunt desemnaţi de Ministerul 

Justiţiei, un reprezentant de Ministerul Economiei, un lector universitar în drept, 

desemnat prin concurs public de Ministerul Justiţiei, un lector universitar în ştiinţe 

economice, desemnat prin concurs public de Ministerul Economiei, trei reprezentanţi 

desemnaţi de Uniune din rândul administratorilor care au un stagiu în profesie de cel 

puţin 3 ani şi o reputaţie ireproşabilă. Mandatul membrilor Comisiei de autorizare şi 

disciplină este de 4 ani şi nu poate depăşi mai mult de două mandate consecutive. 

  Comisia de autorizare şi disciplină se convoacă în şedinţe publice ori de câte 

ori este necesar. Prin decizia motivată a Comisiei de autorizare şi disciplină, şedinţele 

acesteia pot fi declarate închise, în scopul protejării secretului de stat, a secretului 

comercial ori a altei informaţii a cărei divulgare este interzisă prin lege. 

Şedinţele Comisiei de autorizare şi disciplină sânt deliberative dacă la ele 

participă cel puţin 5 membri. Membrul Comisiei de autorizare şi disciplină care se 

află în imposibilitate de a participa la şedinţă, precum şi administratorul autorizat – 

membru al Comisiei, care este subiect al unei proceduri disciplinare, este înlocuit cu 

membrul supleant. În cazul în care Comisia de autorizare şi disciplină constată că 

există un conflict de interese în raport cu un membru al său, acesta va fi substituit prin 
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membrul supleant. Deciziile asupra chestiunilor examinate se iau cu votul deschis al 

majorităţii membrilor desemnaţi. În procedura de votare nu este admisă abţinerea de 

la vot.  

Data examinării cazului disciplinar va fi stabilită în cel mult 10 zile 

calendaristice de la înregistrarea solicitării la Comisia de autorizare şi disciplină şi va 

fi comunicată solicitantului şi administratorului vizat. Comisia de autorizare şi 

disciplină asigură accesul solicitantului, al administratorului, precum şi al 

reprezentanţilor acestora la toate documentele cazului supus examinării. 

Neprezentarea solicitantului sau, după caz, a reprezentantului său la şedinţă nu 

împiedică examinarea cazului disciplinar. Prezenţa administratorului la examinarea 

cazului disciplinar este obligatorie. Examinarea cazului disciplinar poate avea loc în 

absenţa administratorului, dacă lipsa acestuia de la şedinţă nu este justificată. În 

cadrul examinării cazului disciplinar, solicitantul şi administratorul pot beneficia de 

asistenţă juridică. În şedinţe pot fi chemaţi şi audiaţi specialişti şi experţi.  

Ca urmare a examinării cazului disciplinar, Comisia de autorizare şi disciplină 

pronunţă o decizie motivată prin care constată sau nu abaterea disciplinară în acţiunile 

sau inacţiunile administratorului şi aplică sancţiunea avertismentului  sau  transmite 

materialele ministrului justiţiei cu propunerea de aplicare a sancţiunii suspendării 

activităţii sau  retragerii autorizaţiei. 

Decizia Comisiei de autorizare şi disciplină privind aplicarea sancţiunii 

disciplinare a avertismentului poate fi contestată în instanţa de judecată în procedura 

contenciosului administrativ, calitatea procesuală de pârât în cazul unor asemenea 

cereri aparţinând Ministerului Justiţiei. Obiectul contestaţiei se limitează la 

respectarea de către Comisie a procedurii, nu şi la fondul cauzei. 

 

Abaterile disciplinare 

 

Constituie abateri disciplinare următoarele fapte săvârşite de administratori: 

1) refuzul nejustificat de a accepta desemnarea şi exercitarea mandatului; 

2) încălcarea obligaţiilor privind conflictul de interese în activitatea 

administratorului; 

3) încălcarea prevederilor prezentei legi sau practicarea activităţilor 

incompatibile cu activitatea administratorului; 

4) comportament incompatibil cu normele deontologice ale activităţii 

administratorului, constatat prin decizia Comisiei pentru deontologie şi formare 

profesională a Uniunii; 

5) încălcarea, neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor 

prevăzute de lege, constatate prin: 

a) act judecătoresc irevocabil emis în condiţiile Legii cu privire la 

insolvabilitate privind sancţionarea sau destituirea administratorului;  

b) act judecătoresc irevocabil privind răspunderea civilă a administratorului; 
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c) proces-verbal de constatare sau act judecătoresc irevocabil privind 

contravenţia comisă de administrator, indiferent de expirarea termenului de prescripţie 

a răspunderii contravenţionale. 

d) sentinţă judecătorească irevocabilă privind infracţiunea comisă de 

administrator, indiferent de expirarea termenului de prescripţie a răspunderii penale. 

 

Sancţiunile disciplinare 

 

 Sancţiunile disciplinare care se aplică administratorilor în raport cu gravitatea 

abaterilor săvârşite sunt următoarele:  

1) Avertismentul  

 

 Sancţiunea avertismentului va fi aplicată pentru următoarele abateri 

disciplinare 

 refuzul nejustificat de a accepta desemnarea şi exercitarea mandatului; 

 încălcarea obligaţiilor privind conflictul de interese în activitatea 

administratorului; 

 încălcarea prevederilor Legii cu privire la administratorii autorizaţi sau 

practicarea activităţilor incompatibile cu activitatea de administrator; 

 

2) amendă cuprinsă între 30 şi 1000 de unităţi convenţionale 

 
Această sancţiune se aplică prin ordinul ministrului justiţiei dacă se va stabili că 

administratorul încalcă în continuu sau repetă pe parcursul unui an după aplicarea 

sancţiunii avertismentului pentru următoarele abateri disciplinare 

 refuzul nejustificat de a accepta desemnarea şi exercitarea mandatului; 

 încălcarea obligaţiilor privind conflictul de interese în activitatea 

administratorului; 

 încălcarea prevederilor prezentei legi sau practicarea activităţilor 

incompatibile cu activitatea administratorului; 

 

       3) Suspendarea activităţii pe o durată între 3 şi 6 luni  

 

Suspendarea activităţii pe o durată între 3 şi 6 luni se aplică prin ordinul 

Ministrului Justiţiei pentru  
 

 încălcarea, neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor 

prevăzute de lege, constatate printr-o hotărâre sau sentinţă irevocabilă a 

instanţei de judecată. 
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4) Retragerea autorizaţiei pentru activitatea administratorului 

 

Retragerea autorizaţiei pentru activitatea administratorului se aplică prin 

ordinul Ministrului Justiţiei pentru: 

 Refuzul nejustificat de a accepta desemnarea şi exercitarea mandatului, 

încălcarea obligaţiilor privind conflictul de interese în activitatea 

administratorului, încălcarea prevederilor prezentei legi sau practicarea 

activităţilor incompatibile cu activitatea administratorului, comise pe 

parcursul unui an după suspendarea activităţii pe o durată între 3 şi 6 luni 

 încălcarea, neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor 

prevăzute de lege, constatate printr-o hotărâre sau sentinţă irevocabilă a 

instanţei de judecată, comise pe parcursul unui an după suspendarea 

activităţii. 

                                                  

Sancţiunea disciplinară se aplică administratorului în termen de cel mult 1 an de 

la constatarea încălcării, dar nu mai târziu de 3 ani de la comiterea încălcărilor 

menţionate la alin. (1) subpct. 2)-4) din Legea privind administratorii autorizaţi şi de 1 

an de la comiterea altor abateri disciplinare. În termenele indicate nu se include durata 

procedurii civile, contravenţionale sau penale şi nici perioada aflării administratorului 

în concediu medical sau în concediu de odihnă. Dacă în decursul unui an de la 

sancţionare administratorul nu comite o nouă încălcare, se consideră că 

administratorul nu a fost supus sancţiunii disciplinare. 

 

2.3.2. Răspunderea disciplinară a practicienilor în insolvenţă din 

România. 

       În România reglementarea insolvenţei se regăseşte în prezent în cuprinsul Legii 

nr. 85 privind procedurile de prevenire a insolventei şi de insolvenţă publicată în MO 

al României nr. 466 din 25.06.2014, care, potrivit speciliştilor în materie, asigură o 

procedură de insolvenţă eficientă prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare 

a procedurii într-un termen util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu 

un minim de costuri. Noua lege nu a modificat semnificativ situaţia anterioară 

reglementată de Legea nr. 85/2006, cuprinzînd, în esenţă, aceleaşi reguli.  

Legea nr. 85/2014 reglementează procedura insolvenţei în aspect ce ţine de  

domeniul de aplicare al legii, termeni şi expresii specifice, cheltuieli aferente 

procedurii, participanţii în procedura insolvenţei, acţiuni în anularea unor transferuri 

efectuate de debitor în dauna creditorilor, menţinerea sau denunţarea unor contracte,  

procedura propriu-zisă în sine, privită în ansamblu, începând cu formularea cererii 

introductive şi deschiderea procedurii până la închiderea acesteia, la procedurile 
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prevăzute în vederea atingerii scopului legal – reorganizarea judiciară (planul), 

falimentul, acţiunile în atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere.  

Aspectele ce ţin organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă  sunt 

reglementate în O.U.G. nr. 86/2006, referitoare la organizarea activităţii practicienilor 

în insolvenţă, H.G. nr. 460/2005 modificată şi completată prin H.G. nr. 1881/2006.    

Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, practicienii în insolvenţă exercită profesia ca 

persoane fizice independente sau ca asociaţi ori angajaţi ai unor societăţi profesionale 

cu personalitate juridică. Ca persoane fizice independente practicienii în insolvenţă îşi 

exercită profesia în cabinete individuale, cabinete asociate sau societăţi civile 

profesionale, fără personalitate juridică, iar persoanele juridice se organizează şi 

funcţionează sub formă de societăţi profesionale cu personalitate juridică sau sub 

forma întreprinderii unipersonale cu răspundere limitată. 

Organul de autoadministrare a practicienilor în insolvenţă este Uniunea 

Naţională a Practicienilor în Insolvenţă cu sediul în or. Bucureşti care îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu Statutul UNPIR privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de practicieni în insolvenţă din 29.09.2007, cu modificările din 04.08.11, 

26.11.12 şi 14.03.13. 

Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul Uniunii, Adunarea 

reprezentanţilor permanenţi, preşedintele Uniunii şi Consiliul Naţional de Conducere 

a Uniunii. 

Uniunea controlează şi supraveghează activitatea practicienilor în insolvenţă prin 

intermediul  instanţelor  de disciplină: 

1. Instanţa locală de disciplină  

În localităţile în care îşi desfăşoară activitatea curţile de apel funcţionează 

instanţele locale de disciplină ale UNPIR, care îşi desfăşoară activitatea în raza 

tribunalelor de pe lângă curţile de apel. Instanţele locale de disciplină sunt compuse 

din 7 membri (1 preşedinte şi 6 membri) aleşi de adunarea generală a filialei prin vot 

secret pe o perioadă de 4 ani, mandatul poate fi reînnoit. 

Instanţa locală de disciplină soluţionează în prima instanţă, în complet de 3 

membri abaterile disciplinare săvârşite de către membrii filialelor. 

2. Instanţa superioară de disciplină. 

Pe lângă Consiliul Naţional de Conducere a Uniunii funcţionează Instanţa 

superioară de disciplină a Uniunii, compusă din 9 membri titulari şi 3 membri 

supleanţi aleşi de congres prin vot secret pentru un mandat de 4 ani dintre practicienii 

în insolvenţă aflaţi în evidenţa UNPIR. 
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Instanţa superioară de disciplină soluţionează:  

a) ca instanţa de fond, în complet de 3 membri abaterile disciplinare săvârşite de 

către membrii instanţei locale de disciplină şi a membrilor consiliilor de conducere a 

filialelor şi a membrilor consiliului naţional de conducere  

b) examinează în complet de 3 membri contestaţiile împotriva deciziilor 

pronunţate de instanţele locale de disciplină 

c) suspendă, la cerere, executarea deciziilor instanţelor locale  de disciplină 

d) soluţionează cererile de strămutare a procedurilor de examinare a plângerilor 

e) face propuneri de sancţionare disciplinară a membrilor Consiliului naţional de 

conducere  a Congresului Uniunii. 

3. Consiliul Naţional de conducere a UNPIR 

a) examinează în plen plângerile împotriva membrilor instanţei naţionale de 

disciplină 

b) examinează contestaţiile împotriva deciziilor disciplinare pronunţate de 

instanţa superioară de disciplină 

c) suspendă, la cerere, executarea deciziilor comisiilor superioare de disciplină. 

4. Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă 

Congresul Uniunii hotărăşte în plen, la propunerea instanţelor locale de 

disciplină sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului Naţional de Conducere şi 

ai Instanţelor locale de disciplină. 

Abaterile disciplinare 

Constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrul Uniunii Naţionale a 

Practicienilor în Insolvenţă din România, prin care se încalcă dispoziţiile OUG, ale 

statutului pentru organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, 

hotărârile obligatorii ale organelor profesiei şi care este de natură să prejudicieze 

onoarea sau prestigiul profesiei sau al corpului practicienilor în insolvenţă. 

Din raţiunea Statutului Uniunii deducem că  abaterile disciplinare pot fi abateri 

uşoare şi abateri disciplinare grave.  

Potrivit art. 73 al  Statutului constituie abateri disciplinare următoarele fapte:  

a) îndeplinirea de activităţi specifice profesiei pentru persoane cu interese 

contrare;  
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b) divulgarea secretului profesional, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de 

lege;  

c) nerespectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională;  

d) neplata primei de asigurare;  

e) încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, definite de Codul 

de etică profesională;  

f) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul UNPIR şi cu ocazia manifestărilor 

organizate de aceasta;  

g) neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului UNPIR la două 

congrese succesive la care au fost convocaţi;  

h) neparticiparea fără motive temeinice a membrilor adunărilor generale ale 

filialelor la două adunări generale succesive la care au fost convocaţi;  

i) neplata cotizaţiei şi a contribuţiei conform art. 44;  

j) declararea incorectă a veniturilor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii 

de practician în insolvenţă şi, implicit, plata unei contribuţii anuale pe tranşe de 

venituri neconforme cu realitatea;  

k) necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în legătură 

cu datele înscrise în Tabloul UNPIR şi în Registrul formelor de organizare.  

l) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (10) din Legea nr. 85/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

m) necalcularea şi nevirarea, în primele 10 zile ale lunii pentru încasările din 

luna anterioară, a procentului de 2% prevăzut de art. 4, din Legea nr. 85/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, din sumele recuperate în cadrul procedurilor de 

insolvenţă;  

n) declanşarea de către practicianul în insolvenţă a unor măsuri asigurătorii sau a 

procedurii de executare silită asupra fondului de lichidare;  

o) exercitarea de către practicianul în insolvenţă incompatibil a oricărei activităţi 

prevăzute la art. 11 în competenţa practicienilor în insolvenţă compatibili.  

Sancţiunile disciplinare 

 Sancţiunile disciplinare care se aplică practicienilor în insolvenţă, inclusiv 

reprezentanţilor formelor de organizare profesională desemnaţi să exercite atribuţiile 
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de administrator judiciar sau lichidator în numele formei de organizare, în raport cu 

gravitatea abaterilor săvârşite sunt următoarele:  

a) avertisment scris;  

b) suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 3 

luni şi un an;  

c) sancţiuni pecuniare, care se fac venit la bugetul UNPIR şi al căror cuantum se 

stabileşte şi se actualizează periodic prin hotărâre a Congresului UNPIR;  

d) excluderea definitivă din UNPIR, însoţită de pierderea calităţii de practician în 

insolvenţă; excluderea societăţii profesionale atrage dizolvarea de drept şi lichidarea 

acesteia.  

Aplicarea sancţiunilor disciplinare 

1. Avertismentul scris se aplică în cazul săvârşirii următoarelor abateri 

disciplinare: 

a) îndeplinirea de activităţi specifice profesiei pentru persoane cu interese 

contrare. 

b) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul Uniunii cu ocazia manifestărilor 

organizate de aceasta. 

2. Suspendarea calităţii de practician va fi aplicată pentru următoarele abateri 

disciplinare:  

a) divulgarea secretului profesional 

b) lipsa poliţei de asigurare de răspundere profesională (civilă) 

c) încălcarea Codului Etică de profesională şi disciplină a Uniunii 

d) neplata cotizaţie de membru şi a contribuţiei pe tranşe de venituri 

e) necalcularea şi nevirarea în termen a 2% din sumele recuperate în cadrul 

procedurilor de insolvenţă. 

f) solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât 

cel din ofertă financiară la desemnare într-o procedură. 

g) plata contribuţiei anuale pe tranşe de venituri neconforme cu realitatea. 

     Pe perioada suspendării calităţii de practician în insolvenţă, membrul suspendat are 

următoarele interdicţii: 
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a) nu poate fi desemnat în proceduri de insolvabilitate 

b) nu are drept de vot 

c) nu poate participa la Congresul Uniuni 

d) nu poate fi ales în organele de conducere 

3. Amenda pecuniară 

Cuantumul amenzii se stabileşte între 1000 lei şi 5000 lei. Se  sancţionează 

pecuniar cu amendă de la 1000 lei până la 5000 lei pentru abaterile disciplinare. 

a) neparticiparea fără motive temeinice la două congrese succesive la care au fost 

delegaţi sau la 2 adunări generale succesive la care au fost convocaţi. 

b) necomunicarea în termen de 30 zile a schimbărilor intervenite în legătură cu 

datele înscrise în Tabloul UNPIR şi în registrul formelor de organizare. 

c) declararea incorectă a veniturilor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii 

de practician. 

4. Excluderea din Uniune 

Excluderea din UNPIR are ca efect pierderea calităţii de practician în insolvenţă. 

Excluderea va opera în cazul: 

a) nesolicitarea de către practicianul în insolvenţă suspendat, în termen de 10 zile 

de la rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare, înlocuirea lui cu un alt practician 

în insolvenţă pe perioada suspendării în procedurile de insolvabilitate şi  

neprezentarea dovezii de înlocuire. 

b) cumularea a două sancţiuni de suspendare 

c) neplata primei de asigurare 

d) neîndeplinirea obligaţiei de asigurare profesională până la expirarea sancţiunii 

suspendării 

e) neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei de tranşe pe venituri până la expirarea 

sancţiunii de suspendare pe 3 luni 

f) intrarea  în una din următoarele situaţii de nedemnitate 

- condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate de 

corupţie, gestiune frauduloasă, delapidarea masei debitoare 
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- condamnarea definitivă pentru infracţiunile prevăzute de legea 31/1990 privind 

societăţile comerciale, care determină incapacitatea legală de a dobândi sau a obţine 

calitatea de fondator, administrator, membru al organelor de conducere 

g) deschiderea împotriva practicianului în insolvenţă, prin hotărâre irevocabilă a 

procedurii falimentului 

h) declanşarea măsurilor de asigurare sau a procedurilor de executare silită 

asupra fondului de lichidare 

i) practicarea activităţii în componenţa practicienilor compatibili de către un 

practician incompatibil 

Sancţiunea de excludere din Uniune, rămasă  definitivă,  duce la radierea 

persoanei din Tabloul UNPIR şi pierderea calităţii de practician în insolvenţă. 

Procedura disciplinară 

1) Sesizarea instanţei de disciplină 

Dreptul de sesizare a instanţei de disciplină o are orice persoană fizică sau 

juridică interesate căreia i s-a încălcat un drept juridic, preşedintele Uniunii, Consiliul 

Naţional de conducere al Uniunii, Consiliul de conducere al filialei. Consiliul naţional 

de conducere şi Consiliul de Conducere al filialei se pot autosesiza din oficiu. 

Cererea scrisă se va depune în instanţa locală de disciplină la care membrul 

Uniunii este arondat şi va cuprinde numele, domiciliul sau reşedinţa petentului şi a 

persoanei împotriva căreia este îndreptată sesizarea, abaterea săvârşită de membrul 

Uniunii şi semnătura. Cererea fără nume şi semnătură nu se examinează. 

2) Cercetarea abaterii disciplinare 

Membrul cercetat va fi convocat prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire, trimisă la domiciliul său prin înştiinţare în scris sau după caz,  printr-un 

mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezilor şi a datei la care s-a făcut 

înştiinţarea, prin luarea la cunoştinţă prin semnătură, afişarea pe site-ul unpir.ro, prin  

afişare  la instanţa de disciplină. Membrul cercetat poate da explicaţii scrise, dar 

refuzul de a da explicaţii nu împiedică desfăşurarea acţiunii disciplinare. 

 Pe parcursul cercetării preşedintele instanţei va asculta persoana care a formulat 

plângerea, va cerceta şi alte persoane, declaraţiile cărora ar putea elucida cazul, se vor 

cerceta înscrisuri şi alte mijloace de probă, prevăzute de lege. 

3) Şedinţa instanţei de disciplină 
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Instanţa de disciplină în complet de 3 membri va examina plângerea în şedinţă 

închisă în prezenţa părţilor, care pot participa personal sau prin reprezentant. Ele pot 

fi asistate de un apărător ales. Lipsa părţilor legal citate nu împiedică soluţionarea 

cauzei, instanţa va primi decizia în baza actelor şi dovezilor acumulate în cadrul 

cercetării. 

Instanţa de disciplină primeşte Decizia cu majoritate de voturi. Decizia produce 

efecte juridice  şi este obligatorie pentru părţi şi organele profesiei de la data 

pronunţării sau dacă a fost primită în lipsa părţilor de la data comunicării. 

Contestarea deciziei nu suspendă efectele ei, cu excepţia cazului în care există o 

decizie de suspendare a efectelor deciziei atacate. 

4) Contestarea deciziei instanţei de disciplină 

Decizia instanţei de disciplină poate fi contestată în termen de 15 zile de la data 

pronunţării sau comunicării. Termenul de 15 zile este un termen de decădere. 

Contestaţia va fi depusă la instanţa care a soluţionat plângerea, care va expedia 

dosarul  cauzei la instanţa de disciplină superioară. 

Deciziile instanţelor de disciplină pot fi atacate prin căile extraordinare de atac – 

revizuirea sau contestaţia în anulare la cererea părţilor interesate. Cererea de revizuire 

sau contestaţia în anulare va fi examinată de organul care le-a pronunţat în condiţiile 

codului de procedură civilă 

 

2.3.3. Răspunderea disciplinară a administratorilor din Federaţia Rusă. 

În Federaţia Rusă procedura insolvabilităţii este reglementată de Legea federală 

privind procedura de insolvenţă (faliment) din 26.10.2002 nr. 127-FL (În continuare 

Legea federală din 19.07.2009 N 195 - FZ).  

Potrivit Legii federale administratorii procedurii de faliment (administrator 

arbitrar) pot fi cetăţeni ai Federaţiei Ruse membru al uneia dintre organizaţiile de 

autoadministrare a administratorilor arbitrali. Activitatea administratorilor arbitrali 

este o activitate profesională privată. 

Legea federală stipulează expres că de la data desemnării într-un proces de 

insolvabilitate, administratorul arbitral cade sub incidenţa drepturilor şi obligaţiilor 

managerului unităţii şi asupra lui se răsfrâng toate dispoziţiile legilor federale şi ale  

altor acte normative ce reglementează responsabilitatea managerilor întreprinderilor. 

Dispoziţiile legii reglementează norme ce ţin de desemnare, destituirea, demisia 

în procedura judiciară a falimentului, drepturile şi obligaţiile administratorului în 

cadrul procedurii de responsabilitate pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 
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defectuoasă a obligaţiilor.  Un capitol aparte în lege este dedicate principiilor de 

autoadministrare  a administratorilor care urmează să se asocieze în organizaţii 

teritoriale de autoadministrare.  

Organizaţia de Autoadministrare a administratorilor de arbitraj 

Organul de autoadministrare a administratorilor este Organizaţia de 

autoadministrare a administratorilor de arbitraj care îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu Statutul Organizaţiei. Organizaţia de autoadministrare a 

administratorilor de arbitraj controlează şi supraveghează activitatea administratorilor  

prin intermediul următoarelor organe: 

1. Instanţa de control privind respectarea legislaţiei   

2. Instanţa de examinare a plângerilor 

3. Consiliul Organizaţiei de autoadministrare a Administratorilor de Arbitraj 

4. Adunarea Generală a Organizaţiei de autoadministrare a Administratorilor 

de Arbitraj 

 

1. Instanţa de control privind respectarea legislaţiei   

 Instanţa de control privind respectarea legislaţiei exercită controlul respectării de 

către membrii organizaţiei de autoadministrare a legislaţiei, a actelor normative şi a 

standardelor federale, a standardelor şi regulamentelor activităţii profesionale, a 

statutelor şi a regulamentelor interioare şi sesizează instanţa de examinare a 

plângerilor în cazul depistării încălcării. În atribuţiile acestei instanţe este  şi 

cercetarea plângerilor împotriva acţiunilor membrilor organizaţiei şi emiterea avizelor 

privind pornirea procedurii disciplinare.  

       2.  Instanţa de examinare a plângerilor 

    Examinează procedurile disciplinare, pornite împotriva membrilor Organizaţiei de 

autoadministrare şi aplică faţă de membrii organizaţiei sancţiunile disciplinare 

prevăzute de lege. Regulamentul privind activitatea Instanţei de examinare a 

plângerilor este aprobat de către Adunarea Generală a Organizaţiei de 

autoadministrare  a administratorilor de arbitraj. Hotărârile instanţei sunt primite cu 

votul majorităţii membrilor prezenţi, cu excepţia hotărârii de excludere din membrii 

Organizaţiei, care se primeşte cu votul a cel puţin ¾ din membrii prezenţi.  

        Hotărârile instanţei sunt executorii de la data în vigoare de la data aprobării ei de 

către consiliul organizaţiei de autoadministrare.  
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       3. Consiliul de conducere al Organizaţiei de Autoadministrare. 

Consiliul de conducere al Organizaţiei de autoadministrare, că instanţă de recurs, 

examinează contestaţiile împotriva hotărârilor instanţei de examinare a plângerilor de 

excludere din membrii Organizaţiei. Hotărârile  Consiliului se primesc cu votul a cel 

puţin ¾ din membrii cu drept de vot prezenţi, sunt executorii de la data pronunţării, 

dar pot fi contestate la Adunarea Generală  a Organizaţiei de autoadministrare.    

4.  Adunarea Generală  a Organizaţiei de Autoadministrare   

Principalele atribuţii ale Adunării Generale în materie de răspundere disciplinară 

sunt:    

 Aprobarea acţiunilor sau inacţiunilor membrilor Organizaţiei de 

autoadministrare care pot fi calificate ca abateri disciplinare 

 Aprobarea sancţiunilor disciplinare aplicabile faţă de membrii Organizaţiei de 

autoadministrare 

 Aprobarea modalităţii de examinare a plângerilor împotriva acţiunilor sau 

inacţiunilor membrilor Organizaţiei şi a procedurii de aplicare a sancţiunilor 

disciplinare.  

 Examinarea contestaţiilor împotriva hotărârilor Consiliului de conducere de 

excludere din membrii Organizaţiei. 

Hotărârea Adunării Generale privind excluderea din rândul membrilor 

Organizaţiei va fi primită cu cel puţin 2/3 din membrii organizaţiei cu drept de vot. 

Abaterile disciplinare 

       Legislaţia rusă nu enumără expres abaterile disciplinare pentru care 

administratorii pot fi supuşi răspunderii disciplinare. Potrivit Regulamentului-tip al 

eticii profesionale şi de afaceri al membrilor Organizaţiei de autoadministrare a 

administratorilor de arbitraj, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor 

Uniunii Organizaţiilor de Autoadministrare a Administratorilor de Arbitraj din 

Federaţia Rusă nr. 6 din 22.10.2004, constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de 

membrul Organizaţiei de Autoadministrare, prin care se încalcă legislaţia,  actele 

normative şi standardele federale, a standardele şi Regulamentul-tip privind etica 

profesională şi de afaceri al membrilor Organizaţiei, regulamentele activităţii 

profesionale, statutele  şi regulamentele interioare,  care este de natură să prejudicieze 

onoarea sau prestigiul profesiei sau al corpului administratorilor de arbitraj, cât şi 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a atribuţiilor profesionale în 

procedurile de faliment.  
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                                                 Sancţiunile disciplinare 

 Sancţiunile disciplinare care se aplică administratorilor de arbitraj în raport cu 

gravitatea abaterilor săvârşite sunt următoarele:  

a) Prescripţia de înlăturare 

Prescripţia de înlăturare obligă persoana sancţionată disciplinar să înlăture 

încălcările comise, într-un termen expres stabilit de prescripţie, iar în cazul 

neînlăturării faţă de administrator vor fi aplicate sancţiuni disciplinare, prevăzute de 

Regulamentul intern al Organizaţiei de Autoadministrare al cărui membru este. 

Decizia de aplicare a prescripţiei este primită cu majoritate simplă a membrilor cu 

drept de vot, intră în vigoare şi se execută de la data emiterii, nu se supune contestării.  

b) Avertisment scris  

Avertisment scris se aplică cu majoritate simplă a membrilor prezenţi cu drept de 

vot, decizia de aplicare este  executorie  de la data emiterii, nu se supune contestării. 

Organul care a aplicat sancţiunea avertismentului o va face publică în forma prevăzută 

de regulamentul privind examinarea procedurilor disciplinare.  

c) Amenda  

Amenda este o sancţiune pecuniară, care se face venit la bugetul Organizaţiei de 

Autoadministrare. Cuantumul amenzii  se stabileşte prin regulamentul interior al 

Organizaţiei de Autoadministrare şi se actualizează periodic. Decizia de aplicare a 

amenzii este primită cu majoritate simplă a membrilor cu drept de vot, intră în vigoare 

şi se execută de la data emiterii, nu se supune contestării.  

d) Excluderea din membrii Organizaţiei de Autoadministrare 

       Sancţiunea disciplinară de excludere din membrii Organizaţiei de 

Autoadministrare este aplicată de către Instanţa de examinare a plângerilor cu votul a 

cel puţin ¾ din membrii prezenţi. Hotărârile instanţei intră în vigoare de la data 

aprobării ei de către Consiliul de Conducere. Consiliul de Conducere al Organizaţiei 

de Autoadministrare examinează contestaţiile împotriva hotărârilor instanţei de 

examinare a plângerilor de excludere din membrii Organizaţiei. Hotărârile se adoptă  

cu votul a cel puţin ¾ din membrii cu drept de vot prezenţi. Hotărârile Consiliului   

pot fi contestate la Adunarea Generală  a Organizaţiei de Autoadministrare. Hotărârea 

Adunării Generale privind excluderea din rândul membrilor  va fi primită cu cel puţin 

2/3 din membrii organizaţiei cu drept de vot.  

Hotărârea Adunării Generale privind excluderea din rândul membrilor  

Organizaţiei de Autoadministrare poate fi atacată în instanţa de judecată teritorială 

competentă.  
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Hotărârea definitivă de excludere din rândul membrilor  Organizaţiei de 

Autoadministrare are ca efect pierderea calităţii de administrator cu obligaţia 

retragerii din toate procedurile de faliment în care a fost desemnat. Contestarea 

deciziei nu suspendă efectele ei, cu excepţia cazului în care există o decizie de 

suspendare a efectelor deciziei atacate.         

e)  Alte sancţiuni disciplinare.  

        Legea federală nu stabileşte o listă exhaustivă a sancţiunilor disciplinate, dar 

acordă dreptul Organizaţiei de Autoadministrare să instituie prin regulament intern 

posibilitatea aplicării şi altor sancţiuni disciplinate în dependenţă de gravitatea abaterii 

disciplinare.  

                              Procedura disciplinară 

Legea federală cu privire la faliment nu reglementează expres procedura de 

examinare a plângerilor şi de atragere la răspundere disciplinară a administratorilor. 

Fiecare  Organizaţie teritorială de Autoadministrare aprobă  independent regulamentul 

interior de funcţionare a instanţei de examinare a plângerilor şi a procedurii aplicabile.  

Unica condiţie ce ţine de procedură, impusă de legea federală, este  că 

examinarea plângerilor va avea loc cu înştiinţarea obligatorie a persoanei împotriva 

căreia a fost pornită procedura disciplinară şi a persoanei care a sesizat instanţa de 

disciplină.  

  2.3.5. Răspunderea disciplinară a administratorilor din Germania 

      În Germania nu există un  regulament general de activitate profesională pentru 

administratorii de insolvabilitate, care să fie instituit prin lege. Încă în noiembrie 2008 

Ministerul Justiţiei, la solicitarea Uniunii  Administratorilor de Insolvabilitate din 

Germania, în care s-au asociat administratorii de insolvabilitate, a pus în plan 

elaborarea unui regulament cu privire la activitatea profesională a administratorilor de 

insolvabilitate, dar  până în prezent nu a fost încă prezentat.  

          Unica lege care reglementează activitatea persoanei care are voie să activeze în 

calitate de administrator de insolvabilitate, calificările şi capacităţile necesare  pentru 

această activitate în Germania este  Legea germană cu privire la insolvabilitate din 5  

octombrie 1994. 

Astfel, potrivit § 58 din Legea germană cu privire la insolvabilitate, 

administratorii îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea instanţei de judecată pe 

cauze de insolvabilitate, poate cere în orice moment ca el să reprezinte informaţii  

individuale sau raport cu privire la statutul şi  managementul afacerilor  

Abaterile disciplinare 
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       Legea germană cu privire la insolvabilitate stabileşte răspunderea disciplinară a 

administratorilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligaţiilor profesionale în procedurile de insolvabilitate.  

Sancţiunile disciplinare 

 Sancţiunile disciplinare care se aplică administratorilor de către instanţa de 

judecată  sunt următoarele:  

b) Avertisment scris  

c) Amenda  

Amenda este o sancţiune pecuniară, cuantumul căreia  nu va depăşi suma de 

cinci mii de mărci germane. Împotriva hotărârii de aplicare a amenzii se poate depune 

un recurs imediat. 

 d) Revocarea din funcţie  

       Potrivit § 58 instanţa de insolvabilitate va putea revoca administratorul pentru 

motive temeinice. Temeinicia motivelor de revocare este lăsată la latitudinea instanţei 

de insolvabilitate. Cererea de revocare va fi depusă de comitetul creditorilor sau de 

adunarea creditorilor. Instanţa poate revoca administratorul şi din oficiu. Hotărârea 

judecătorească de revocare va fi primită doar după ascultarea administratorului.  

Decizia  de revocare poate  fi atacată cu recurs  imediat de către administrator, 

comitetul creditorilor, sau în cazul în care cererea a fost  depusă de către adunarea 

creditorilor, de orice creditor. 

     2.3.6. Răspunderea disciplinară a administratorilor din Canada 

În Canada falimentul este reglementat de Legea federală despre faliment şi 

insolvabilitate din 1985. Desfăşurarea procedurii de faliment sau de insolvabilitate 

este controlată de inspectorul de faliment, care supraveghează administrarea tuturor 

averilor, iar acţiunile de valorificare şi asigurare a integrităţii masei debitoare este 

pusă în seama administratorului de faliment (lichidatorul) care verifică legalitatea 

actelor juridice încheiate în privinţa bunurilor din masa debitoare şi  repartizează 

sursele financiare obţinute de la valorificarea masei debitoare între creditori. 

Administratorul activează în baza licenţei, ce dă dreptul de a practica profesia pe 

un anumit teritoriu. Eliberarea licenţei este condiţionată de o taxa anuală, care 

urmează a fi achitată până la 31 decembrie a fiecărui an. Drepturile şi obligaţiile 

profesionale al administratorului sunt incluse în condiţiile de licenţiere. 

Abaterile disciplinare 
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       Legea canadiană  cu privire la insolvabilitate stabileşte răspunderea disciplinară a 

administratorilor pentru nerespectarea Codul de etică al administratorilor,  

administrarea defectuoasă a activelor, nerespectarea prevederilor legii cu privire la 

insolvabilitate, a  regulamentelor, directivelor sau oricare alte legi referitoare la buna 

administrare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor 

profesionale în procedurile de insolvabilitate şi pentru nerespectarea condiţiilor de 

licenţiere. Din textul legii individualizăm  următoarele  abateri disciplinare grave: 

1. Neplata taxelor de licenţă 

2. Falimentul  administratorului  

3. Condamnarea  pentru o infracţiune a cărei natură  este incompatibilă cu 

activitatea de administrator.  

4. Nerespectarea altor  condiţii sau restricţii din  licenţă. 

Sancţiunile disciplinare 

 Sancţiunile disciplinare se aplică administratorilor de către instanţa de judecată  

şi sunt următoarele:  

b) Prescripţia  

Sancţiune prin care persoana vizată este obligată să îndeplinească anumite 

condiţii şi restricţii de licenţă cum ar fi obligaţia de a se prezenta la examene, trecerea 

unor cursuri de instruire, achitarea taxelor de licenţă  

c) Suspendarea licenţei  

Se aplică în cazul neachitării taxei de licenţă sau a nerespectării altor condiţii şi 

restricţii prevăzute de licenţă, sau se află sub urmărire penală.  După achitarea tuturor 

restanţelor la plăţi, îndeplinirea prescripţiilor  sau încetarea anchetei,  sancţiunea de 

suspendare poate fi anulată. 

 d) Anularea licenţei   

Se aplică în cazul condamnării  pentru o infracţiune a cărei natură  este 

incompatibilă cu activitatea de administrator şi a falimentului administratorului. 

Procedura disciplinară 

       Toate sancţiunile disciplinare se examinează în şedinţa publică cu participarea 

administratorului, acordându-i acestuia dreptul de a se expune. Cu cel puţin zece zile 

înainte de data intrării în vigoare a  deciziei privind suspendarea sau anularea licenţei,  

inspectorul transmite administratorului  decizia motivată, care poate fi supusă  

revizuirii. 
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  2.3.4. Răspunderea disciplinară a administratorilor din Ucraina  

       În Ucraina procedura insolvabilităţii este reglementată de Legea cu privire la 

restabilirea solvabilităţii debitorului sau recunoaşterea lui în stare de faliment din 

19.01.2013. 

Potrivit art. 97 al Legii, pot practica activitatea de administratorul de arbitraj, 

cetăţenii Ucrainei, care au studii superioare juridice sau economice, cu experienţa 

profesională de cel puţin 3 ani sau un an în funcţii de conducere, a trecut un curs de  

instruire de 6 luni şi au promovat examenul de calificare.  Administratorul de arbitraj  

va avea dreptul de a fi desemnat în proceduri de faliment după înregistrarea în 

Registrul Unic al Administratorilor de arbitraj din Ucraina. Activitatea de 

administrator se consideră o profesie liberă, în activitatea sa administratorul de 

arbitraj este independent. În caz de reţinerea a administratorului de arbitraj  sau  

începere a urmăririi penale, persoana competentă de reţinere sau urmărire penală este 

obligată să informeze despre aceasta Organul de stat pe probleme de faliment. 

Ridicarea documentelor se permite doar în baza hotărârii instanţei de judecată.  

       Legea ucraineană numeşte două instanţe care supraveghează şi verifică legalitatea 

acţiunilor administratorilor. 

      1. Camera administratorilor de arbitraj din Ucraina 

      Camera administratorilor de arbitraj este o organizaţie neguvernamentală, care 

uneşte administratorii de arbitraj, experţi în faliment şi alţi specialişti în problema de 

faliment. Activitatea Camerei se extinde  pe tot teritoriul Ucrainei prin filiale locale.  

    Camera exercita controlul respectării de către membrii săi a dispoziţiilor Legii cu 

privire la restabilirea solvabilităţii debitorului sau recunoaşterea lui în stare de 

faliment şi a altor acte normative ce reglementează organizarea activităţii 

administratorului de arbitraj  în organele de stat şi locale. 

      2. Organul de Stat în problema de faliment. 

      Organul de Stat în problema de faliment îşi desfăşoară activitatea pe lângă 

Ministerul Justiţiei al Ucrainei. 

      Atribuţiile organului de Stat: 

- Formarea şi ţinerea Registrului Unic al administratorilor de arbitraj din Ucraina. 

- Exercitarea controlului activităţii profesionale a administratorilor de arbitraj 

- Aplicarea sancţiunilor disciplinare. 

- Fondarea şi organizarea activităţii Comisiei de disciplină. 

     

        Controlul activităţii profesionale a administratorilor de arbitraj 
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 Comisia de control  

    Organul de stat pe probleme de faliment fondează Comisia de control în 

componenţa căreia va fi inclus obligatoriu reprezentantul Organului de Stat şi a 

organului teritorial, administratori de arbitraj cu experienţă şi grad de calificare înaltă 

în domeniul supus controlului, experţi şi alţi specialişti în domeniu insolvabilităţii. 

     Legislaţia stabileşte două feluri de controale: planificare şi inopinate. 

     Organul de stat pe probleme de faliment planifică controale ale activităţii 

profesionale a administratorilor de arbitraj. Controlul se va face pentru o anumită 

perioadă, dar nu mai mult de un control planificat în termen de doi ani. Locul 

exercitării controlului: la locul aflării organului de stat, la întreprinderea insolvabilă 

sau la sediul administratorului de arbitraj. Despre locul şi data controlului se va 

informa administratorul, care este obligat să prezinte organului de control datele 

solicitate şi copii de pe actele verificate, pentru a fi anexate la materialele controlului. 

      Un nou control pe problemele care au fost obiectul contractului nu se permite. 

Perioadele controalelor anterioare nu pot fi supuse din nou controlului, cu excepţia 

cazurilor în care se examinează plângerile la acţiunile ilegale ale administratorilor 

depuse de persoane fizice sau juridice interesate. 

      Controlul inopinat se va demara la cererea persoanelor fizice sau persoanelor 

juridice dacă din conţinutul actului de sesizare se constată necesitatea efectuării unui 

control suplimentar din partea organului de stat pe probleme de faliment. 

      În cazul în care comisia de control va depista încălcări ale legislaţiei în activitatea 

administratorului a cărui activitate este supusă controlului, Organul de stat pe 

probleme de faliment poate suspenda activitatea acestuia şi să transmită materialele 

controlului spre examinare comisiei disciplinare pentru aplicarea faţă de administrator 

a sancţiunilor disciplinare. 

 Comisia de disciplină 

Comisia de disciplină este constituită de Organul de stat pe probleme de faliment 

şi are ca scop supravegherea  şi controlul activităţii administratorilor vederea 

neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor profesionale. 

Comisia de disciplină este compusă din 7 membri, 3 membri numiţi de 

Ministerul Justiţiei şi 4 membri aleşi de Camera Ucraineană a administratorilor de 

arbitraj. 

Atribuţiile comisiei de disciplină 

1. Examinează plângerile împotriva administratorilor/lichidatorilor. 
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2. Organizează inspecţii de control a activităţii administratorilor/ 

lichidatorilor. 

3. Oferă consultări şi recomandări pe problema de insolvabilitate. 

4. Verifică respectarea de către administratori a Codului deontologic şi etică 

profesională. 

5. Ia decizii de aplicare a sancţiunilor disciplinare 

 

Abaterile disciplinare 

       Se consideră abateri disciplinare neexecutarea sau executarea necorespunzătoare 

a obligaţiilor profesionale, încălcarea normelor deontologice şi de etică, încălcarea 

dispoziţiilor Legii cu privire la restabilirea solvabilităţii debitorului sau recunoaşterea 

lui în stare de faliment, a Legii cu privire la secretul de stat şi alte acte normative.  

 

Sancţiunile disciplinare 

1. Avertismentul 

2. Lipsirea de dreptul de a practica activitatea de administrator 

 

Procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare 

Sancţiunile disciplinare vor fi aplicate de Comisia de disciplină. La determinarea 

tipului de sancţiuni disciplinare comisia de disciplină va lua în consideraţie gradul de 

vinovăţie al administratorului, gravitatea abaterii disciplinare,  dacă acesta a mai fost 

supus anterior sancţiunilor disciplinare. 

Dreptul de sesizare a instanţei de disciplină o are orice persoană fizică sau 

juridică interesate căreia i s-a încălcat un drept juridic, preşedintele Uniunii, Consiliul 

Naţional de conducere al Uniunii, Consiliul de conducere al filialei. Consiliul naţional 

de conducere şi Consiliul de Conducere al filialei se pot autosesiza din oficiu. 

Termenul de aplicare a sancţiunilor disciplinare este de 2 luni de la data 

descoperirii abaterii disciplinare dar nu mai târziu de un an de la data comiterii 

abaterii. Deciziile comisiei de disciplină sunt primite cu majoritatea simplă a celor 

prezenţi la şedinţele comisiei şi sunt deliberative dacă la ele participă cel puţin cinci 

membri ai comisiei. Deciziile  comisiei de disciplină se consemnează în proces-

verbal, semnat de toţi membrii prezenţi la şedinţă. Deciziile  Comisiei de disciplină 

pot fi atacate în judecătoria economică competentă.  

 

CAPITOLUL III  
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3.1. Concluzii 

      Studierea în aspect comparativ a mecanismului de răspundere disciplinară a 

practicienilor în insolvenţă oferă următoarele concluzii. 

1. Legislaţia statelor dispune de reglementări în ce priveşte atragerea la 

răspundere disciplinară a administratorilor. În majoritatea practicilor studiate 

administratorii se asociază  în Organizaţii de autoadministrare, iar calitatea de 

administrator practician în insolvenţă  depinde de calitate de membru al 

organizaţiei. Organizaţia de administrare prin organele ei supraveghează 

activitatea profesională a practicienilor în insolvenţă, decid asupra atragerii 

acestora la răspundere disciplinară. 

2.  Este interesantă practica Ucrainei în această materie. Ca şi în alte legislaţii 

administratorii de faliment sunt asociaţi în Organizaţii de autoadministrare, dar 

controlul asupra activităţii profesionale şi aplicarea sancţiunilor disciplinare 

ţine de competenţa Organului de stat în problema de faliment prin intermediul 

comisiei de disciplină, din componenţa căreia fac parte şi membrii ai  

Organizaţiei de autoadministrare.  Aplicarea răspunderii disciplinare de către 

un organ independent de Organizaţia de autoadministrare conferă independenţa 

şi imparţialitate deciziei de aplicare a sancţiunii aplicate. 

3.  Legislaţia statelor are un mecanism clar al atragerii răspunderii disciplinare, 

sunt delimitate abaterile şi sancţiunile disciplinare, procedura de aplicare 

sancţiunilor disciplinare şi a căilor de atac. 

 

3.2. Recomandări 

1. Aspecte ce ţin de dreptul de sesizare a Comisia de autorizare şi disciplină 

 

Organul colegial care  examinează cazurile de încălcare a obligaţiilor 

profesionale de către administrator şi decide asupra tragerii la răspundere a acestuia, 

precum şi asupra sancţiunii ce urmează a fi aplicată pentru încălcarea comisă, este 

Comisia de autorizare şi disciplină.  

Potrivit Legii dreptul de a sesiza Comisia de autorizare şi disciplină şi de a 

solicita iniţierea procedurii disciplinare împotriva administratorului îl au: 

a) ministrul justiţiei; 

b) ministrul economiei; 

c) Comisia pentru deontologie şi formare profesională; 

d) instanţele judecătoreşti. 

Cu  referire la dreptul de sesizare a comisiei, practicele altor state cît şi legislaţia 

naţională privind activitatea altor profesii conexe sistemului justiţiei pun acccentul în 

primul rând pe posibilitatea  de sesizare a instanţei de disciplină a persoanelor 
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beneficiare de servicii care direct pot fi lezate în drepturi prin acţiunile sau omisiunile 

prestatorilor de servicii.  

În România,  dreptul de sesizare a instanţei de disciplină o are orice persoană 

fizică sau juridică interesată, căreia i s-a încălcat un drept juridic, preşedintele 

Uniunii, Consiliul Naţional de conducere al Uniunii, Consiliul de conducere al filialei. 

Consiliul naţional de conducere şi Consiliul de Conducere al filialei se pot autosesiza 

din oficiu. La fel potrivit art. 22 alin.  (1) Legea privind executorii judecătoreşti 

“Colegiul disciplinar se constituie pe lângă Ministerul Justiţiei şi are drept scop 

examinarea cazurilor privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului 

judecătoresc la solicitarea ministrului justiţiei, a Consiliului Uniunii Naţionale a 

Executorilor Judecătoreşti, a părţilor în procedura de executare, precum şi la 

solicitarea unor alte persoane”. 

Şi  Legea cu privire la notariat în art.  22
1 
alin (5) dispune că Colegiul disciplinar 

examinează, la cererea ministrului justiţiei şi a notarilor, sesizările privind încălcarea 

de către notari a obligaţiilor profesionale şi/sau a Codului deontologic al notarilor.  

Ţinând cont de specificul studiului,  dreptul de sesizare trebuie să fie asigurat  

creditorilor, debitorului sau terţelor persoane participante la procesul de 

insolvabilitate. La fel nu poate fi îngrădit acest drept nici administratorilor autorizaţi, 

în situaţia comportamentului incompatibil cu normele deontologice ale activităţii de 

administrator prin  încălcarea obligaţiilor profesionale şi/sau a normelor Codului 

deontologic al administratorilor autorizaţi e către administratori. 

 

       1. Privitor la   modul de reglementare a termenului limită de aplicare a 

sancţiunilor disciplinare  

        Potrivit art. 37 alin. (4) proiectul Legii cu privire la administratorii autorizaţi,  

Sancţiunea disciplinară se aplică administratorului în termen de cel mult 1 an de la 

constatarea încălcării, dar nu mai târziu de 3 ani de la comiterea încălcărilor 

menţionate la alin. (1) subpct. 2)-4) şi de 1 an de la comiterea altor abateri 

disciplinare.  

        Abaterile disciplinare prevăzute la alin. (1) subpct. 2)-4) după natura sancţiunii 

care se aplică administratorului în cazul comiterii lor, şi anume avertismentul sau 

amenda, sunt abateri disciplinare mai puţin grave. Legea prevede prescripţia aplicării 

sancţiunii un an de la constatarea abaterii, dar nu mai târziu de trei ani de la comiterea 

ei. Pe când pentru alte  abateri disciplinare - un an de la comitere. Potrivit proiectului 

de lege, alte abateri disciplinare sunt cele de la alin. 5), care se sancţionează cu 

suspendarea activităţii pe o durată de la 3 până la 6 luni  sau cu retragerea autorizaţiei 

pentru activitatea de administrator, care după natura lor sunt sancţiuni mult mai 

severe. În acest caz nu este explicabil de ce aplicarea sancţiunii pentru abaterile mai 

uşoare se prescrie în termen de cel mult un an de la constatarea încălcării, dar nu mai 
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târziu de trei ani de la comiterea încălcărilor, iar pentru cele grave doar un an de la 

comitere.   
 

          2. Eficienţa sancţiunilor disciplinare 

        Potrivit art. 37 alin. (2) subpct. 3) Legea cu privire la administratorii autorizaţi, 

administratorilor li se aplică sancţiunea suspendării activităţii pe o durată între 3 şi 6 

luni.  Această sancţiune ar putea fi ineficientă.  Potrivit art. 71 Legea insolvabilităţii  

“Prin încheierea de destituire, instanţa de insolvabilitate desemnează un alt 

administrator/lichidator, în condiţiile stabilite la art.63, la propunerea comitetului 

creditorilor ori, dacă nu este constituit, la propunerea adunării creditorilor, ori, în 

lipsa unor astfel de propuneri, în mod aleatoriu, din lista administratorilor şi a 

lichidatorilor”.  

       Deci la desemnarea administratorului instanţa de judecată trebuie să ţină cont de 

propunerea comitetului creditorilor ori a adunării creditorilor şi, doar dacă aceste două 

instanţe nu-şi valorifică dreptul,  va desemna administratorul în mod aleatoriu, din 

lista administratorilor şi a lichidatorilor.  Convocarea comitetului creditorilor sau a 

adunării creditorilor în strictă conformitate cu  exigenţele art. 54-62 Legea 

insolvabilităţii este o procedură de durată, situaţie în care  termenul la care instanţa de 

insolvabilitate va pronunţa încheierea de destituire ar putea depăşi durata între 3 şi 6 

luni ori în acest caz sancţiunea de suspendare a activităţii administratorului pe o 

durată între 3 şi 6 luni ar putea fi ineficientă. 

       Sub o altă ordine de idei legislaţia statelor care au făcut obiectul studiului, aplică 

sancţiunea suspendării în dependenţă de gravitatea abaterii ca o sancţiune disciplinară 

menită să corecteze conduita administratorului şi să înlăture efectele faptei (oferă 

şansa). De exemplu, în România, suspendarea calităţii de practician este aplicată 

pentru comiterea abaterilor disciplinare efectele cărora pot fi înlăturate, cum ar fi lipsa 

poliţei de asigurare de răspundere profesională (civilă), neplata cotizaţiei de membru 

şi a contribuţiei pe tranşe de venituri, necalcularea şi nevirarea în termen a 2% din 

sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, solicitarea decontării din 

fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din ofertă financiară la 

desemnare într-o procedură, plata contribuţiei anuale pe tranşe de venituri neconforme 

cu realitatea pentru o perioadă de la 3 la 12 luni, acordându-i persoanei termen de 

înlăturarea a abaterii disciplinare.  
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       În Canada suspendarea activităţii se aplică în cazul neachitării taxei de licenţă sau 

a nerespectării altor condiţii şi restricţii prevăzute de licenţă sau se află sub urmărire 

penală.  După achitarea tuturor restanţelor la plăţi, îndeplinirea prescripţiilor  sau 

încetarea anchetei,  sancţiunea de suspendare poate fi anulată. 

În Legea noastră suspendarea activităţii se aplică pentru încălcarea, neexercitarea 

sau exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor prevăzute de lege, constatate printr-o 

hotărâre sau sentinţă irevocabilă a instanţei de judecată. Din analiza comparativă a 

celorlalte abateri disciplinare această abaterea este una gravă, or în cazul în care 

instanţa de judecată s-a expus asupra vinovăţiei administratorului, abaterea 

disciplinară nu mai poate fi remediată sau înlăturată. În acest caz ar fi mai  rezonabil 

excluderea sancţiuni suspendării  pentru această abatere disciplinară, totodată păstrând 

sancţiunea  retragerii autorizaţiei pentru activitatea de administrator prevăzută la art. 

37 alin. (2) subpct. 4) lit. b)  Legea cu privire la administratorii autorizaţi,  pentru 

încălcarea, neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor prevăzute de 

lege, constatate printr-o hotărâre sau sentinţă irevocabilă a instanţei de judecată cu 

excluderea sintagmei “comise pe parcursul unui an după suspendarea activităţii 

potrivit pct. 3) din prezentul alineat”. 
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