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Ref.: Petiția nr. 1515/2010, adresată de Erich Ollnow, de cetățenie germană, 
privind durata punitivă a procedurii de insolvență din Germania, în 
comparație cu alte state membre

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că procedurile de insolvență din legislația germană se întind pe o 
perioadă foarte lungă și punitivă - șapte ani -, în timp ce alte state membre le limitează la 12-
16 luni. În unele state membre noi, durata este de trei ani. Acesta susține că durata atât de 
lungă a acestor proceduri face imposibilă relansarea unei noi întreprinderi. Acest lucru ar 
presupune, de asemenea, o discriminare între statele membre.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Interpretarea termenilor „faliment” și „insolvență” variază în mod considerabil de la o țară la 
alta. În funcție de interpretare, falimentul/insolvența poate cuprinde un număr substanțial de 
proceduri sau etape intermediare care pot acționa dincolo de o simplă interpretare strictă a 
termenului. Într-o interpretare strictă, procedurile de insolvență/faliment se referă la 
procedurile din momentul în care instanța deschide o cauză de faliment până la pronunțarea 
hotărârii finale. În această privință, timpul necesar lichidării unei întreprinderi în UE variază 
între 0,4 ani în Irlanda și 3,3 ani în Bulgaria și România. Timpul măsurat pentru Germania 
este de 1,2 ani, în timp ce media în UE este de 1,93 ani, iar în OCDE de 1,7 ani. Comparativ 
cu alte țări, Germania se situează astfel pe o poziție relativ bună. 
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În principiu, această constatare nu contrazice afirmațiile petiționarului, deoarece referința 
pentru compararea timpului necesar în diversele țări este o societate cu răspundere limitată 
(GmbH) și nu o întreprindere individuală (persoană fizică). Comisia urmărește situația și 
progresele duratei procedurilor de insolvență pe baza datelor Băncii Mondiale1.

Totuși, având în vedere durata indicată de petiționar (șapte ani), se poate ca acesta să se refere 
la timpul necesar pentru obținerea descărcării de obligații după faliment, și anume momentul 
în care debitorul/falimentarul este considerat liber de datorii după închiderea cauzei de 
faliment. Procedurile pot dura 6 ani în Germania, dar și 12 ani în Irlanda. În țări precum 
Cipru, Italia, Luxemburg sau Spania, nu există nicio descărcare de obligații.

Comisia este pe deplin conștientă că acest lucru poate fi unul dintre aspectele principale care 
restrâng considerabil posibilitatea unei a doua șanse pentru un întreprinzător onest care a dat 
faliment, fiind menționat în mod specific ca un domeniu de acțiune pentru statele membre în 
Comunicarea Comisiei din 2007 privind depășirea stigmatizării eșecului în afaceri2. Unele 
dintre chestiunile evidențiate în acea comunicare au fost preluate în Comunicarea Comisiei 
privind un „Small Business Act” (SBA) pentru Europa, adoptată în iunie 2008, care solicita 
statelor membre să ia mai multe măsuri, cum ar fi:

 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. 

În acest sens, Comisia a lansat un program de doi ani cu participarea unor experți din partea 
guvernelor naționale din 33 de țări europene, inclusiv din toate cele 27 de state membre ale 
UE, pentru a identifica acțiuni care ar putea minimiza impactul falimentului asupra activității 
antreprenoriale în Europa. Rezultatele au fost publicate într-un raport final3 care poate fi 
consultat pe portalul Comisiei dedicat celei de-a doua șanse (second chance) 
(http://ec.europa.eu/sme2chance). 

În raport se solicită în mod specific ca, pentru a garanta o a doua șansă, să se acorde tuturor 
întreprinzătorilor onești descărcarea deplină de obligații și lichidarea datoriilor. Această 
descărcare deplină de obligații ar trebui să fie cât mai automată cu putință și să se acorde în 
cel mult trei ani. 

Comisia a inclus această recomandare finală în comunicarea privind revizuirea „Small 
Business Act” (SBA) pentru Europa4.

Diferențele dintre legislațiile și procedurile din statele membre se datorează faptului că 
legislația privind falimentul și reorganizarea și lichidarea întreprinderilor sunt de competența 

                                               
1 www.doingbusiness.org.
2 COM (2007) 584 final.
3http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-
beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm.
4 Revizuirea „Small Business Act” pentru Europa COM (2011) 78 final, 23.2.2011, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_en.pdf.
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statelor membre. Cu toate acestea, Comisia, fiind conștientă de importanța unei descărcări cât 
mai rapide de obligații pentru a facilita o a doua șansă pentru întreprinzători, a solicitat 
statelor membre în revizuirea SBA:

„să pună în aplicare, până în 2013, recomandarea formulată în Planul de acțiune SBA în 
vederea promovării celei de a doua șanse pentru întreprinzători prin limitarea la maximum 
trei ani a timpului necesar pentru ca, în urma unui faliment, un întreprinzător cinstit să 
efectueze descărcarea de gestiune și să achite datoriile”.

Comisia susține cu fermitate această măsură și va monitoriza anual progresele statelor 
membre în domeniu.


