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Ref.: Petiția nr. 0001/2013, adresată de Lorenz H. Becker, de cetățenie germană, 
privind diferitele reglementări juridice referitoare la faliment din UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că diferitele reglementări juridice cu privire la falimentul persoanelor 
fizice din UE variază foarte mult și că cetățenii germani care au intrat în faliment sunt 
dezavantajați de acest lucru. În opinia sa, un faliment este revocat abia după aproximativ șapte 
ani în Germania, în timp ce acest lucru are loc mult mai devreme în alte state membre ale UE. 
Dacă un debitor reușește să își stabilească domiciliul în Regatul Unit sau Franța, de exemplu, 
falimentul său poate fi revocat mult mai repede decât în Germania. Hotărârea pronunțată de 
instanța britanică sau franceză care prevede că datoria aferentă falimentului este ștearsă se 
aplică apoi pe întreg teritoriul UE. Cu toate acestea, această opțiune este exclusă în cazul 
marii majorități a debitorilor din cauza costurilor ridicate. Petiționarul consideră că acest lucru 
constituie un tratament inegal.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Comisia a examinat cu atenție petiția. Comisia este conștientă de situația descrisă de 
petiționar, deoarece a fost analizată în detaliu într-un document al Comisiei de pregătire a 
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reformei legislației UE privind insolvența1. Acest document raportează cazuri de debitori 
germani care se mută în Regatul Unit și Franța pentru a fi descărcați de datoriile lor mai 
repede. Documentul analizează în continuare problema „de a obține o situație juridică mai 
favorabilă («forum shopping»)” în procedurile de insolvență. În lipsa armonizării la nivelul 
UE, legislațiile privind insolvența ale statelor membre variază semnificativ și oferă o varietate 
de avantaje și dezavantaje societăților și persoanelor fizice. În unele state membre nu există 
nicio descărcare de obligații, adică debitorii rămân pasibili pe tot parcursul vieții, în timp ce în 
alte state membre este posibil să se obțină descărcarea de obligații în termen de un an.

Comisia a abordat această chestiune în măsura în care vizează antreprenorii în comunicarea sa 
din decembrie 2012, „O nouă abordare europeană privind eșecul în afaceri și insolvența”2. În 
comunicarea sa, Comisia consideră că descărcarea de obligații este esențială pentru acordarea 
unei a doua șanse: o perioadă de trei ani pentru descărcarea de obligații și pentru achitarea 
datoriilor ar trebui să fie o limită de timp superioară rezonabilă pentru un întreprinzător onest 
și să fie o procedură cât se poate de automată în toate statele membre. 

Ca urmare, Comisia a organizat în 2013 o consultare publică privind noua abordare pentru a 
evalua nevoia de standarde minime în anumite aspecte ale legislației UE privind insolvența. 

Comisia a primit informații suplimentare potrivit cărora, ulterior reformei legislației germane 
privind insolvența din 2012, perioada de obținere a descărcării complete de obligații din 
această țară poate fi redusă la trei ani în anumite condiții.

Concluzie

În consecință, Comisia este mulțumită că problemele specifice aduse în discuție de petiționar 
au fost abordate cel puțin parțial la nivelul UE și la nivel național. 

                                               
1 Document de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluare a impactului, care însoțește documentul Revizuirea 
Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență [SWD(2012)417, pp. 21 -23].
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf
2 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu și către Comitetul Economic și Social 
European, COM(2012)742l, p. 6.
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_ro.pdf


