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Art.1.Preambul
Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, denumită în continuare
UNPIR, este persoană juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ, din care fac
parte practicienii în insolvenţă, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G și de Statutul privind
organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă cu modificările şi completările
ulterioare, denumită în continuare Statut.
Utilitatea publică nu se extinde şi asupra formelor de organizare profesională.
UNPIR are patrimoniu propriu, autonomie de decizie şi funcţională şi competenţă de
autoreglementare, control şi supraveghere în conformitate cu art. 48 din O.U.G. Autoritatea
UNPIR se întinde pe întregul teritoriu al ţării. Se pot constitui filiale locale ale UNPIR, cu
personalitate juridică, în municipiul Bucureşti şi în reşedinţele de judeţ, în condiţiile stabilite
prin Statut.
UNPIR îşi asigură resursele financiare din venituri proprii, donaţii şi sponsorizări din
partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, alte venituri conform prevederilor
legale.

În exerciţiul atribuţiilor sale legale, UNPIR beneficiază de competenţă de
autoreglementare, putând emite, în condiţiile legii, Statutul privind organizarea şi exercitarea
profesiei de practician în insolvenţă, regulamente, codul de etică al profesiei şi procedura
disciplinară.
Statutul de organizare şi funcţionare şi Codul de etică profesională şi disciplină al
UNPIR se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către
Congresul UNPIR.
UNPIR controlează şi supraveghează activitatea practicienilor în insolvenţă.
Pe lângă consiliul de conducere al filialei funcţionează şi o comisie de cenzori, formată
din 3 membri, dintre care cel puţin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.
Art.2 Atribuții
Comisia de cenzori își îndeplinește atribuțiile cu respectarea strictă a Hotărârilor
Congresului UNPIR, ale Consiliului național de conducere și ale Adunării generale a filialei.
Comisia de cenzori are următoarele atribuții:
 verifică modul în care este administrat patrimoniul filialei, evidența contabilă a filialei
și respectarea dispozițiilor legale cu privire la operațiunile financiare și contabile ale
filialei;
 verifică execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
 prezintă rapoarte/informări Adunării Generale a filialei, Comisiei centrale de cenzori
și Consiliului de Conducere a filialei;
 verifică preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de
insolvenţă de către practicieni, calcularea și virarea acestor sume în contul de lichidare
al filialei;
 verifică situația cererilor de decontare înregistrate la filială;
 verifică respectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională, prevăzută la
art. 42 alin. (2) din O.U.G., de către membrii filialei;
 verifică respectarea obligației de plată a cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de
venituri în condiţiile art. 44 din O.U.G, de către membrii filialei;
 verifică declararea corectă a veniturilor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii de
practician în insolvenţă şi implicit plata unei contribuţii anuale pe tranşe de venituri
conforme cu realitatea;
 verifică documentația întocmită de practicienii în insolvență care solicită decontării
din fondul de lichidare
 verifică îndeplinirea obligaţiei privind completarea formularelor, precum şi a datelor
statistice prevăzute în statut, de către membrii filialei

 stabilește, la solicitarea președintelui, lista cu membrii filialei care vor fi verificați,
fiecărui membru al comisiei, listă stabilită în prelabil de Consiliu de conducere, astfel
încât practicienii care au dosare/venituri să fie verificați cel puțin o dată pe an.

Art.3. Ședințe
Ședințele comisiei au loc lunar sau ori de câte ori este necesar. Convocarea ședințelor se
va realiza prin grija președintelui Comisiei.
Ședintele sunt conduse de președintele Comisiei. In caz de indisponibilitate, acesta va fi
suplinit de un alt membru desemnat de către președinte.
În cadrul sedintelor Comisiei se primesc, se discută și se analizează documente potrivit
atribuțiilor mentionate la art.2.
Rezultatele fiecărei ședințe a Comisiei sunt consemnate într-un proces verbal/raport, care
va fi comunicat secretariatului filialei/Consiliului de conducere, după caz.
Art.4 Comisia de cenzori își exercită mandatul în plenul său și independent fiecare
membru, prin consens, după o prelabilă consultare reciprocă, sau hotărâre, după caz.
Art.5 În exercitarea atribuțiilor se va avea în vedere Hotărârile organelor de conducere
UNPIR, puse în acord și cu Standardul Profesional nr.23 al CECCAR.
Art.6 Comisia de cenzori va răspunde oricărei solicitări a organelor de conducere cu
privire la exprimarea unei opinii profesionale, care să soluționeze în timp rezonabil măsurile ce
se impun.
Art. 7 Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea membrilor.
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