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Ref.: Petiția nr. 1672/2008, adresată de B. K., de cetățenie germană, privind 
divergențele legislative existente în Europa în materie de faliment al 
persoanelor fizice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul aduce la cunoștință faptul că termenul după care se revocă falimentul unei 
persoane fizice în Germania este de cel puțin 6 ani. În alte țări sunt valabile alte termene. 
Conform petiționarului, situația actuală din Europa poate fi folosită de falimentari pentru a-și 
schimba sediul și a beneficia astfel de reglementări mai favorabile privind falimentul. Această 
metodă nu este considerată ilegală de către Curtea Supremă de Justiție din Germania. 
Petiționarul apreciază că cetățenii germani sunt considerabil dezavantajați de situația actuală 
din Europa din domeniul legislației privind falimentul. El este de părere că cetățenii Uniunii 
Europene nu trebuie tratați diferit. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

În privința primului aspect menționat de petiționar, adică termenul necesar pentru lichidarea 
unei întreprinderi în Germania și în alte țări, Comisia a urmărit situația și progresele 
înregistrate, folosind în acest scop datele furnizate de Banca Mondială 
(www.doingbusiness.org) pentru a măsura timpul necesar lichidării unei întreprinderi după 
declararea falimentului. Conform sursei citate, timpul necesar lichidării unei întreprinderi în 
UE variază de la 0,4 ani în Irlanda la 6,5 ani în Republica Cehă. Timpul măsurat pentru 
Germania este de 1,2 ani, media în UE fiind de 2,09 ani, iar în OECD de 1,7 ani.
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În principiu, această constatare nu se află în contradicție cu afirmațiile petiționarului, deoarece 
Banca Mondială folosește ca referință o societate cu răspundere limitată (GmbH) și nu doar 
un antreprenor individual (persoană fizică) pentru a compara termenele aplicabile în diferite 
țări. Cu toate acestea, comparată cu alte țări, Germania se situează pe o poziție relativ bună.

Informații complete privind situația fiecărei țări și metodologia utilizată pot fi obținute 
accesând linkul de mai sus.

În privința celui de-al doilea aspect, scurtarea și simplificarea procedurilor de faliment, 
Comisia s-a ocupat periodic de problemele asociate cu falimentul și a acordat o a doua șansă 
antreprenorilor cinstiți care au dat faliment, în ciuda competențelor sale limitate în acest 
domeniu1.

Începând din 2001, Comisia a organizat seminarii și conferințe la care au participat factorii de 
decizie din statele membre, a efectuat studii asupra consecințelor juridice și sociale ale 
întreprinderilor, a întocmit rapoarte și chiar a creat o platformă online2 pentru a „doua șansă”, 
care conține un instrument de autoevaluare destinat antreprenorilor în vederea evaluării 
sănătății financiare a întreprinderii lor, adrese ale punctelor de contact naționale unde 
întreprinderile aflate în situație de risc pot apela la consiliere, rezumate ale legislației privind 
insolvabilitatea (cu accent pe posibilitățile unui nou început), bunele practici existente la nivel 
național, regional sau chiar local etc.

Pentru încoronarea tuturor eforturilor sale, Comisia a adoptat în 2007 Comunicarea privind 
depășirea stigmatizării eșecului în afaceri3, care a prezentat principalele domenii-problemă, a 
propus soluții și a furnizat câteva exemple de politici naționale eficace pe întreg teritoriul 
Europei. Unele dintre chestiunile evidențiate în această comunicare au fost preluate în 
Comunicarea Comisiei privind un „Small Business Act” (SBA) pentru Europa adoptat în 
iunie 2008. Mai precis, principiul II al SBA este „asigurarea posibilității pentru antreprenorii 
cinstiți care au dat faliment de a beneficia în mod rapid de o a doua șansă” și solicită statelor 
membre să ia următoarele măsuri:

 să promoveze o atitudine pozitivă în societate față de antreprenorii care doresc să reînceapă 
o afacere;

 să încerce să limiteze la un an durata ansamblului procedurilor judiciare de lichidare a unei 
întreprinderi în caz de faliment nefraudulos;

 să se asigure că cei care își reîncearcă norocul sunt plasați pe picior de egalitate cu 
întreprinderile nou constituite, mai ales în ceea ce privește programele de sprijin. 

SBA a fost aprobat de Consiliul Competitivitate din 1 și 2 decembrie 2008. La punctul 9 se 
afirmă următoarele: „PRIN URMARE, solicită statelor membre și Comisiei: să promoveze 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_en.html
2 http://ec.europa.eu/sme2chance
3 COM (2007)584 final
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SBA la cel mai înalt nivel politic, să asigure punerea sa eficientă în aplicare la toate 
nivelurile relevante și să prezinte rapoarte cu privire la progresele înregistrate în cadrul 
noului ciclu 2008-2010 al Strategiei de la Lisabona relansate pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă, în cadrul definirii și implementării programelor naționale de 
reformă care vizează statele membre, precum și în cadrul definirii și implementării 
programului comunitar de la Lisabona care vizează Parlamentul, Consiliul și Comisia.”

De asemenea, în planul de acțiune al Consiliului pentru un „Small Business Act” pentru 
Europa, anexat la același document, statelor membre li se solicită să promoveze „acordarea 
unei a doua șanse pentru antreprenori, de exemplu prin garantarea faptului că toate 
procedurile juridice de lichidare a unei întreprinderi în caz de faliment nefraudulos pot fi 
finalizate, în măsura în care este posibil, în interval de un an”.

Concluzie

Diferențele dintre legislația și procedurile din statele membre decurg din faptul că legislația 
privind falimentul și reorganizarea și lichidarea întreprinderilor sunt competențe la nivel 
național. Cu toate acestea, începând din 2009, Comisia va evalua progresele înregistrate de 
statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a SBA și va prezenta un raport în acest 
sens. Comisia va urmări în special respectarea de către statele membre a următoarelor aspecte:

 realizarea tuturor procedurilor judiciare de lichidare a unei întreprinderi în caz de faliment 
nefraudulos în decurs de un an;

 plasarea celor care își reîncearcă norocul pe picior de egalitate cu întreprinderile nou 
constituite, mai ales în ceea ce privește programele de sprijin. 

Se preconizează că aceste eforturi vor conduce la simplificări suplimentare ale procedurilor de 
faliment și la un tratament mai corect aplicat antreprenorilor cinstiți care au dat faliment.


