
Atributiile sindicului 
 
 

         Potrivit prevederilor regulementare sindicul desemnat de o instanta competenta sa 
deschida o procedura principala poate exercita pe teritoriul altui stat toate atributiile 
conferite de legea statului de deschidere atâta timp cât nici o alta procedura de insolventa 
nu a fost deschisa ori nici o masura de conservare sau protectie contrara nu a fost 
adoptata, ca urmare a unei cereri de deschidere a unei proceduri de insolventa în acel stat 
Sindicul poate, printre altele, sub rezerva art. 5 si 7 din regulament , sa deplaseze bunurile 
debitorului în afara statului pe teritoriul caruia se gasesc aceste bunuri poate solicita pe 
cale judiciara sau extrajudiciara, în orice alt stat, constatarea faptului ca transferul unui 
mobil de pe teritoriul statului de deschiderepe teritoriul acelui alt stat a avut loc ulterior 
momentului de deschidere a procedurii teritoriale de insolventa în care a fost desemnat. 
         
 El mai poate exercita orice actiune revocatorie necesara protejarii intereselor creditorilor 
obligat sa respecte legea statului pe teritoriul caruia actioneaza, în special cu privire la 
procedurile si modalitatile de valorificare a bunurilor, fara a recurge la mijloace, de 
constrângere sau dreptul de a solutiona actiuni judecatoresti ori alte tipuri de litigii. 
          
Probarea desemnarii sindicului se realizeaza prin prezentarea unei copii certificate a 
originalului hotarârii de desemnare sau prin orice alt act emis de instanta competenta. Se 
poate solicita traducerea hotarârii de desemnare în una dintre limbile oficiale ale statului 
pe teritoriul caruia sindicul va actiona ; nici o legalizare sau lata formalitate similara nu 
este necesara. 
        
  În cazul desemnarii unui sindic provizoriu de catre instanta 
competenta potrivit art. 4, în vederea asigurarii conservarii bunurilor 
debitorului, acesta este abilitat sa solicite încuviintarea oricarei masuri de conservare sau 
de protectie asupra bunurilor debitorului care se situeaza pe teritoriul unu alt stat, 
prevazuta de legea acelui stat pentru perioada cuprinsa între introducerea cererii de 
deschidere a procedurii pricipale si adoptarea hotarârii de deschidere a acelei proceduri.  
 


