TVR 1: Telejurnal – despre Codul Insolvenţei - interviu cu ministrul Justiției, Robert
Cazanciuc (17.04.2014, ora 20.35)
Moderatori: Companiile vor intra mai greu în insolvenţă iar abuzurile şefilor acestora vor putea
fi mai uşor evitate. Asigurările vin din partea ministrului justiţiei într-un interviu acordat în
exclusivitate Telejurnalului. Actul normativ a fost votat de Parlament şi va ajunge săptămâna
viitoare pe biroul președintelui României pentru a fi promulgat.
Moderator: Domnule ministru vă mulţumesc foarte mult că aţi acceptat invitaţia noastră.
Discutăm despre Codul Insolvenţei votat recent în Parlamentul României dar care trezeşte în
continuare discuţii, dezbateri. Care sunt principalele modificări aduse şi ce impact au acestea
asupra mediului de afaceri, asupra companiilor şi evident și asupra salariaţilor acestora?
Robert Cazanciuc: Vă mulţumesc de invitaţie. Ca orice nouă lege de o anumită amploare evident
că stârneşte foarte multe discuţii dar aceste discuţii sunt de natură de a aduce clarificări. Suntem
bucuroşi că se fac în spaţiul public. Sunt mai multe noutăţi aduse de acest Cod al Insolvenţei. El a
fost rezultatul propunerilor venite din mediul de afaceri în special din studierea practicii judiciare
unde s-a constatat o anumită lipsă în cadrul normei, neacoperirea unor situaţii de viaţă sau chiar
abuzuri de normă uneori. Această lege aduce practic un echilibru între creditor şi debitor, încearcă
să scurteze durata procedurilor de insolvenţă încearcă să dea o şansă reală firmelor care au potenţial
de redresare, încearcă să limiteze abuzurile celor care foloseau această procedură pentru a nu-şi
plăti creditorii, pentru a nu-și plăti furnizorii, pentru a nu-și plăti salariaţii sau obligaţiile către
stat.
Moderator: Concret, unei companii îi este mai uşor sau mai greu în acest moment să intre în
această procedură de insolvenţă?
Robert Cazanciuc: Dacă până acum spre exemplu pentru creditor era cerut un prag pentru a intra
în insolvenţă, acum acest prag este cerut şi pentru debitor. De multe ori, din păcate, aici erau
problemele cei care nu doreau să plătească, cereau pentru sume foarte mici intrarea în insolvenţă.
Acest lucru nu mai este posibil în momentul de față, este un prag de 40.000 de lei minim pentru a
putea cere de către debitori intrarea în această procedură de insolvenţă.
Moderator: Unii avocaţi spun că este cam mic pragul acesta.
Robert Cazanciuc: Pornind de la 0, 40.000 de lei nu este mic. Pornind de la practica judiciară
unde cele mai multe suspiciuni au trezit tocmai cele de insolvenţă pentru sume foarte mici.
Moderator: Este un cod votat de Parlament dar care naşte în continuare controverse. Am văzut că
PNL a spus deja că-l va contesta la CCR spunând că acesta încalcă liberul acces la justiţie, la
proprietate şi introduce o discriminare, aici era vorba despre persoanele fizice care nu au fost
incluse în acest Cod al Insolvenţei. Ce se întâmplă dacă aceste amendamente sunt admise la CCR?
Robert Cazanciuc: PNL a avut mai multe reacţii la adresa acestui proiect de lege deşi membrii
PNL au fost în guvernare anul trecut când a fost promovată O.U.G. această lege menţinând în mare
parte această structură a O.U.G. cu unele amendamente. Au participat foarte activi în Comisia
juridică şi au venit cu propuneri constructive. Noi ne aşteptam ca şi PNL să voteze acest proiect

de lege aşa după cum au decurs lucrurile în cadrul Comisiei Juridice. Cu privire la insolvenţa
persoanei fizice din aspectele reclamate sa spunem aşa.
Moderator: De ce nu a putut fi inclus în Codul Insolvenţei?
Robert Cazanciuc: Acest act normativ se referă la persoanele juridice, la companii, regii
autonome, societăţi comerciale, companii de stat. E o procedură specială pentru ce înseamnă o
firmă faţă de ce ar însemna o procedură pentru o persoană fizică. Noi am pornit în moment de faţă
de la o lege a insolvenţei în vigoare de aproape 10 ani care s-a dovedit în timp că are foarte multe
carenţe şi am încercat să schimbăm acest lucru. Avem în spate o practică pe insolvenţa persoanei
juridice. Insolvenţa persoanei fizice este un element de noutate. Nu spunem că nu trebuie
reglementat, ar trebui reglementată dar acest procedeu nou trebuie făcut după o dezbatere
îndelungată, trebuie văzută practica europeană pentru ca specialişti mai degrabă din Europa decât
din țară să participe la un asemenea proiect pentru că altfel buna noastră intenţie s-ar putea să se
lovească de aspecte practice care să îngreuneze mai degrabă decât să sprijine persoana fizică.
Moderator: Mai ales că problemele legate de persoanele fizice sunt tot mai mari, tot mai multe
credite neperformante, sunt avocaţi care spun că în momentul de faţă peste 800.000 de persoane
ar putea fi declarate oricând în faliment personal.
Robert Cazanciuc: Tocmai pentru că cel puţin din evaluări neoficiale e vorba de un impact foarte
mare, acest proiect de act normativ trebuie foarte atent elaborat şi văzut toate consecinţele aplicării
lui.
Moderator: A fost votat marţi în Parlament acest Cod al Insolvenţei, care este parcursul său din
acest moment încolo?
Robert Cazanciuc: Săptămâna viitoare preşedintele Camerei Deputaților va semna documentul
pentru că mai sunt câteva lucruri tehnice de făcut la acest proiect pentru că sunt 400 articole şi sunt
mici corecturi de tehnică legislativă ce vor trebui făcute în perioada următoare el ulterior urmând
a fiind trimis pe procedura obişnuită preşedinte, CCR.
Moderator: Vă mulţumesc foarte mult pentru acest interviu şi în mod cert vom urmări acest
subiect.
Robert Cazanciuc: Mulţumesc de invitaţie.

