DECONTAREA DIN FONDUL DE LICHIDARE A
ONORARIILOR ÎN CAZURILE DE ÎNLOCUIRE ÎNAINTE DE
ÎNCHIDEREA PROCEDURII
În baza regulilor stabilite de Adunarea Generală UNPIR Filiala Timiș
din 30.04.2018 și în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (3) şi (5) din
Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în
insolvenţă R4, în cazul în care un practician numit într-un dosar este înlocuit, se
va acorda un singur onorariu din fondul de lichidare de 4.000 de lei pentru
întreaga procedură, împărţirea remuneraţiei cuvenite fiecărui practician
se va face astfel:
 Dacă practicianul desemnat iniţial este înlocuit până la primul termen,
se va acorda câte 2.000 de lei fiecăruia,
 Dacă practicianul desemnat iniţial este înlocuit în timpul procedurii, se
va acorda 3.000 de lei practicianului desemnat iniţial şi 1.000
practicianului cu care a fost înlocuit,
 Dacă practicianul desemnat iniţial este înlocuit la ultimul termen sau a
fost depus raportul privind propunerea de închidere a procedurii, se va
acorda 3.500 de lei practicianului desemnat iniţial şi 500 practicianului
cu care a fost înlocuit.
Subliniem faptul că Adunarea Generală UNPIR Filiala Timiș a propus
Tribunalului Timiș să împartă remunerația de 4.000 conform celor stabilite în
cadrul ședinței filialei.
Având în vedere că intrepretarea şi aplicarea legii la un caz de speţă este
de competenţa exclusivă a instanţei de judecată, în cazul în care sunteți înlocuit
în cadrul unei procedurii, vă recomandăm să solicitați instanței împărțirea
onorariului de 4.000 de lei în baza documentelor depuse la dosar și a diligențelor
făcute pentru administrarea dosarului până la momentul înlocuirii.
Deoarece achitarea unui onorariu dublu pentru acelaşi dosar ar crea
un prejudiciu fondului de lichidare, UNPIR Filiala Timiș nu va achita,
pentru același dosar/aceeași debitoare, plata onorariului de 4.000 lei pentru
practicianul desemnat iniţial cât şi pentru cel care l-a înlocuit, ci va acorda
o singură remuneraţie de 4.000 de lei indiferent de numărul practicienilor
în insolvenţă care au administrat dosarul.

Împărțirea remunerației se va face conform regulilor stabilite de
Adunarea Generală UNPIR Filiala Timiș sau a sentinței judecătorești.
Bază legală:
art. 115 alin. (3) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei
de practician în insolvenţă R4:
În cazul în care un practician este numit de directorul oficiului registrului
comerţului de pe lângă tribunal şi/sau de persoana ori de persoanele desemnate
din cadrul registrului într-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu şi, ulterior, prin trecerea la
procedura simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, sau Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, îi mai este stabilit un onorariu, fie aceluiaşi practician, fie altuia,
eventual şi cheltuieli de procedură de către judecătorul-sindic, se va solicita un
singur onorariu din fondul de lichidare de până la 4.000 lei, la care se adaugă
cheltuielile făcute în procedură. În cazul finalizării dosarului de un alt practician
decât cel desemnat iniţial, stabilirea remuneraţiei cuvenite fiecărui practician în
cauză intră în competenţa consiliului de conducere al filialei UNPIR pe raza
căreia îşi are sediul societatea debitoare. În acest caz, împărţirea poate fi făcută
în baza regulilor stabilite de Adunarea generală a membrilor filialei sau, în lipsa
acestora, de către Consiliul de conducere al filialei, în baza analizei deconturilor
depuse de practicienii care au activat în dosar. Această plată se va efectua pentru
deconturile înaintate în dosarul trecut în procedura simplificată prevăzută de
legea privind procedura insolvenţei.
art. 115 alin. (5) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei
de practician în insolvenţă R4:
În toate situaţiile, într-un dosar închis fără să fi existat bunuri, unde
costurile procedurale se acoperă pe seama fondului de lichidare, se poate acorda
o singură remuneraţie, care se va încadra în plafonul stabilit la alin. (3)

