Consiliul naţional de conducere (CNC) al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din
România, în baza competenţelor legale conferite prin intermediul OUG nr.86/2006 (r1), emite în
23.06.2012

Decizia nr. 6/2012
din 23.06.2012

I. Informări. Consiliul naţional de conducere ia notă de stadiul de desfăşurare a
proceselor aflate pe rol, în care Uniunea este pârâtă.
II. Hotărâri
II.1. Consiliul naţional de conducere aprobă calendarul principalelor activităţi pentru
semestrul II după cum urmează:
22 septembrie: Congresul UNPIR, Bucureşti; Rin Grand Hotel;
20 octombrie: examen de acces în profesie, Bucureşti, Facultatea de Drept;
29 octombrie – 2 noiembrie: saptamâna de pregătire centralizată pentru membrii stagiari,
Bucureşti, Sediul UNPIR;
12-16 noiembrie: examen de definitivat în profesie, Bucureşti, Sediul UNPIR;
14 decembrie – Adunarea Reprezentanţilor Permanenţi, Bucureşti, Sediul UNPIR.
II.2. Consiliul naţional a analizat adresa dlui Lăzăruc Cătălin prin care acesta a solicitat CNC
să-i aprobe/constate dreptul de a-şi exercita profesia de practician în insolvenţă şi la nivelul
Tribunalului Botoşani. În solicitare petentul arăta că soţia sa este judecător în cadrul
Tribunalului Botoşani motiv pentru care se afla sub incidenţa dispoziţiilor art. 27 alin. 2 din
OUG nr. 86/2006.
Petentul considera că textul de lege este neconstituţional dată fiind şi existenţa
Deciziei nr. 1519/15.11.2011, pronunţată de Curtea Constituţională, (prin această decizie s-a
constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, care instituiau interzicerea exercitării profesiei
de avocat la instanţele unde soţul, ruda sau afinul acestuia, până la gradul al III-lea,
îndeplineşte funcţia de judecător sau procuror, indiferent de secţia unde îşi desfăşoară
activitatea).
Consiliul naţional de conducere consideră că atîta timp cât nu există o decizie
favorabilă a Curţii Constituţionale aplicabilă OUG nr.86/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, textul actual al art.27 alin.(2) din actul normativ menţionat rămâne în
vigoare, fiind aplicabil obligatoriu pentru toţi practicienii în insolvenţă.
(1)

II.3. C.N.C aprobă propunerea privind criteriile de acordare a împrumuturilor acordate
filialelor pentru achiziţionarea de sedii proprii, precum şi modalităţile şi termenele de
rambursare conform anexei nr.1 la prezenta decizie, putându-se stabili, de la caz la caz şi
alte criterii şi modalităţi.
Consiliul naţional dispune Secretariatului general realizarea unei analize privind nivelul
chiriilor percepute în oraşele în care îşi au sediul filialele UNPIR:
II.4. CNC ia notă de propunerile şi soluţiile privind îmbunătăţirea activităţii Uniunii
Profesiilor Liberale din România (UPLR).
II.5. Consiliul naţional respinge ca nefondate contestaţiile la rezultatele comunicate de
comisiile de examinare constituite pentru examenul de definitivat în profesie, formulate
de Toderaşcu Alina (filiala Iaşi) şi Văchiţă Octav (filiala Galaţi). Pentru candidaţii
declaraţi admişi Secretariatul general va opera trecerile în secţiunile corespunzătoare ale
Tabloului UNPIR în baza cererii-opţiune şi a dovezii asigurării profesionale obligatorii.
II.6.Operări în Registrul Formelor de Organizare
II.6.1. Consiliul naţional decide aprobarea listei practicienilor care au formulat cereri de
trecere în Secţiunea I a Tabloului Uniunii după cum urmează:
Nr
.
crt
.
0
1

Numele şi
prenumele

Număr
Practician
matricol definitiv/stagiar
nou

Forma de exercitare a profesiei

1
Filiala Bucureşti

2

3

4

Nandrea Gabriel

1D2319

P. definitiv

Subsecţiunea ID a T.U. – practician
în insolvenţă angajat în cadrul
societăţii profesionale ,,BEST
INSOLVENCY IPURL”;

II.6.2. Consiliul naţional decide aprobarea listei practicienilor care au formulat cereri de
trecere în Secţiunea a V-a Tabloului Uniunii după cum urmează:
Nr.
crt.

1

Numele şi prenumele
Filiala Bucureşti
CÎŢU VIOLETA RODICA

Număr
matricol
nou
50423

Practician
Motivul cererii
definitiv/stagiar

P. definitiv

Art. 35 lit. d) din OUG nr.
86/2006
la cererea practicianului
(2)

2

CÎNDU RUXANDRA
ELENA

52178

P. definitiv

Art. 35 lit. d) din OUG nr.
86/2006
la cererea practicianului

3

DUMITRU REMUS
VULPESCU

52943

P. definitiv

Art. 35 lit. d) din OUG nr.
86/2006
la cererea practicianului

50267

P. definitiv

Art. 35 lit. d) din OUG nr.
86/2006
la cererea practicianului

5

Filiala Constanţa
EVDOCHIM MARIANA

53439

P. definitiv

Art. 35 lit. d) din OUG nr.
86/2006
la cerereapracticianului

6

Filiala Neamţ
GRĂDINARU FLORENTINA

51531

P. definitiv

Art. 35 lit. d) din OUG nr.
86/2006
la cerereapracticianului

7

Filiala Galaţi
CĂCESCU MIHAEL

51188

P. definitiv

Art. 35 lit. d) din OUG nr.
86/2006
la cerereapracticianului

4

Filiala Braşov
FLEŞERIU ANA
ELISABETA

II.6.3. Consiliul naţional ia notă de cererile depuse şi decide radierea din Tabloul UNPIR
şi din Registrul Formelor de Organizare a:
Nr. Nume şi prenume
1
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ GEORGETA
IOSIF
2
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ GÎNDU
RUXANDRA ELENA
3
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ GRĂDINARU
FLORENTINA
4
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DUMITRUREMUS VULPESCU
5
CEAUŞU NICOLAI
6
POPA IOANA
7
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ CĂCESCU
MIHAEL

Filiala
Braşov
Bucureşti
Neamţ
Bucureşti
Neamţ
Constanţa
Galaţi

II.6.4. Consiliul naţional de conducere aprobă înregistrarea în Registrul formelor de
organizare şi înscrierea în secţiunile corespunzătoare ale Tabloului de evidenţă UNPIR a
următoarelor societăţi profesionale şi cabinete individuale:
(3)

Nr Tipul

Denumirea societăţii/cabinetului
date de identificare

1

IPURL

IOSIF EXPERT IPURL
Asociat coordonator:
Braşov, str. AvramIancu, nr. 50, ap. 1C, Iosif Georgeta
judeţBraşov;
Telefon: 0744-310176;Fax: 0268-410251;
E-mail: georgeta_iosif@yahoo.com;

2

SPRL

BEST INSOLVENCY FILIALA PRAHOVA Asociat coordonator:
SPRL
Simion Gabriela
Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin, nr. 5, et. 1,
ap. 1, judeţ Prahova; Telefon: 021-3308399;
E-mail: office@bestinsolvency.ro;
CABINET INDIVIDUAL DE
INSOLVENŢĂ GHEORGHE ALEXANDRU
COSMIN
Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 17, judeţ
Braşov;
Telefon: 0745-316539;
E-mail: alexander_gheorghe@yahoo.com;
CABINET INDIVIDUAL DE
INSOLVENŢĂ NEMETH CRISTINA
Braşov, str. 15 Noiembrie, nr. 48, ap. 1, judeţ
Braşov;
Telefon: 0748-158057;
E-mail: crinemeth@yahoo.com;
CABINET INDIVIDUAL DE
INSOLVENŢĂ VLAIC PETRICĂ DAN
Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr. 2, judeţ Sibiu;
Telefon: 0269-220222;
E-mail: don_vlaic@yahoo.com;
CABINET INDIVIDUAL DE
INSOLVENŢĂONETE RAMONA
ALEXANDRA
Craiova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, bl. M 15
A, parter, judeţ Dolj;
Telefon: 0722-205520;
E-mail: alexandraonete@yahoo.com;
CABINET INDIVIDUAL DE
INSOLVENŢĂ PUŞCAŞU LUCIAN
Focşani, str. Garofiţei, nr. 6, bl. 6, sc. 1, et. 3,
ap. 14, judeţVrancea;
Telefon: 0740-823429;
E-mail: luci_puscasu@yahoo.com.

societăţii

3

4

5

6

7

Asociat coordonator
compatibil

(4)

II.7. Consiliul naţional de conducere, analizând cererile de primire în profesie, fără
examen şi cu scutire de stagiu, în condiţiile art. 30. - (2) din OUG nr. 86/2006, aprobă
înscrierea în Tabloul UNPIR, începând cu data prezentei, înscriere condiţionată de
completarea cererii-opţiune, depunerea jurământului, achitarea taxei de înscriere în
Tablou şi a cotizaţiei, precum şi de prezentarea asigurării profesionale (pentru membrii
compatibili) a următorilor solicitanţi:
Nr.
1
2
3
4
5
6

Nume şi prenume
DRĂGHICI POMPIL
MITU MARIA- CRISTINA
STROIE CĂTĂLIN- IOAN
BRAŞOVEANU ANDREI
LAZA ADINA
RUSU DUMITRU CRISTIAN

Filiala
Mehedinţi
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Hunedoara
Bihor

Profesie/vechime
Avocat 16 ani
Avocat 11 ani
Avocat 12 ani
Avocat 11 ani
Avocat 21 ani
Avocat 14 ani

Obs.

II.8.. Consiliul naţional constată îndeplinirea condiţiilor art.69 din Statut şi decide
înscrierea pe lista îndrumătorilor de stagiu a următorilor membri:
Nr.
1
2

Nume şi prenume
VASILE GABRIEL
HRISTOFOR ALIS

Filiala
Bucureşti
Bucureşti

Observaţii
Îndeplineşte cond. Art.69 din Statut
Îndeplineşte cond. Art.69 din Statut

III. Diverse
III.1. C.N.C ia notă de adresa conducerii filialei UNPIR Timiş privind rezultatul
alegerilor organizate în cadrul adunării generale.
III.2. Urmare adresei formulate de RTZ&Partners SPRL referitoare la plata procentului
de 2% în condiţiile în care administratorul judiciar este format dintr-un consorţiu de
practicieni în insolvenţă, Consiliul naţional consideră că, pentru echitate, ca în situaţia dată,
procentul de 2% să fie vărsat de fiecare practician în insolvenţă către filiala din care acesta
face parte, în funcţie de aportul stabilit fiecărei părţi din consorţiu.
III.3. Luând notă de cererea dnei Mănescu Melania Elena (Argeş) CNC aprobă restituirea
taxei de examen pentru motive medicale.
III.4. Urmare adresei formulate de dl. Ianca Cristian prin care se solicită stabilirea
instanţei la care acesta are interdicţia de a-şi exercita profesia, motivat de faptul că soţia a
fost numită judecător la Curtea de Apel Constanţa-Secţia Penală, Consiliul naţional de
conducere examinând art. 27 alin. (2) din OUG nr. 86/2006, potrivit căruia “profesia de
practician în insolvenţă nu poate fi exercitată la tribunale, tribunalele specializate şi curţile
de apel, nici la parchetele de pe lângă aceste instanţe la care soţul practicianului în
insolvenţă, ruda sau afinul până la gradul al III-lea inclusiv îndeplineşte funcţia de
judecător sau procuror”, consideră că textul de lege nu poate fi interpretat în sensul
extinderii interdicţiei de exercitare a profesiei şi asupra instanţelor aflate pe raza Curţii de
Apel Constanţa, ci strict numai asupra instanței unde soţia petentului îşi desfăşoară
activitatea, respectiv Curtea de Apel.
III.5. Consiliul naţional decide decontarea nopţilor de cazare şi a meselor pentru membrii
Consiliului naţional şi pentru personalul Secretariatului general, care se deplasează în interes
(5)

de serviciu. De asemenea, pentru decontarea serviciilor de catering prestate cu ocazia
şedintelor lunare, va fi alocată suma de 900 lei (TVA inclus).
III.6. În conformitate cu Art.30 lit.m) din Statut (r1) sunt propuşi, din partea Consiliului naţional
pentru a candida la un post în viitorul consiliu, în ordinea numărului de voturi obţinute,: Carmen
Popa, Mircea Grosaru, Vasile Deleanu, Mariana Bălescu şi Nelu Radu Pop.

Următoarea şedinţă de consiliu va avea loc în data de 13 iulie, începând cu ora 11.00,
la sediul UNPIR, etaj 3.
Preşedinte UNPIR
Av.Arin Octav STĂNESCU

(6)

