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Depunere proces-verbal întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1090 Din data: 25.09.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 471/30/2014; Tribunal Timiș, Secţia a II - a Civilă; Judecător-sindic: Geta 
Balaban. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256-448044. 
Programul arhivei/registraturii instanţei 08:30-12:30. 
3. Debitor: SC Diana Trading SRL, CUI 14734058; Sediul social: Timișoara, str. Haga, nr. 12, județul Timiș; Număr de 
ordine în Registrul Comerţului J35/991/2002.  
4. Lichidator judiciar - societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Global Money 
Recovery SPRL, cu sediul în Oradea, str. Horia, nr. 42, jud. Bihor,, RSP 0337/2008, CUI 23324014, atribut fiscal RO, 
prin practician în insolvență Ţiril O., și Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul profesional ales în Timişoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiş, CUI 31215824, atribut fiscal RO, înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 
0256/220.827 sau 0745.267.676, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.. 
5. Subscrisa, societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Global Money Recovery SPRL și 
Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Diana Trading SRL, conform Încheierii 
nr. 1093 din data de 18.06.2015, pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 471/30/2014, în 
temeiul art. 13 şi urm. din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei comunică: Proces-verbal al Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Diana Trading SRL din data de 25.09.2019, ora 12:00. 
Lichidator judiciar, societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract, prin Consultant Insolvență 
SPRL, reprezentat legal de asociat coordonator ec. Popescu G. 

Proces-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Diana Trading SRL  

din data de 25.09.2019, ora 12:00 

Dosar nr. 471/30/2014 
Judecător-sindic: Geta Balaban 
Temei juridic: art. 13 şi urm. din Legea 85/2006. 
Lichidator judiciar: societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Global Money Recovery 
SPRL și Consultant Insolvenţă SPRL. 
Debitor: SC Diana Trading SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite 
Subscrisa lichidator judiciar - societăţi profesionale de practicieni în insolvenţă asociate prin contract:  
1. Global Money Recovery SPRL, cu sediul în Oradea, str. Horia, nr. 42, jud. Bihor, RSP 0337/2008, CUI 23324014, 
prin practician în insolvență Ţiril Oana şi  
2. Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, 
înregistrată în RFO II sub numărul 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată de asociat coordonator ec. 
Popescu G., al debitorului SC Diana Trading SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu  sediul social în Timişoara, 
str. Haga, nr. 12, jud. Timiş, înregistrată la ORC sub nr. J35/991/2002, CUI 14734058, numit prin Încheierea nr. 1093 
din data de 18.06.2015, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II - a civilă, în dosarul nr. 471/30/2014, 
având în vedere următoarele: 
- Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Diana Trading SRL din data de 25.09.2019, ora 12:00 a 
fost publicat în BPI nr. 17531/20.09.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/06/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Diana-Trading-SRL-din-
data-25.09.2019.pdf; 
- Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Diana Trading SRL 
din data de 25.09.2019, ora 12:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17535/23.09.2019 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/06/Raport-de-activitate-cu-
privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Diana-Trading-SRL-din-25.09.2019.pdf, 
în temeiul art. 13 şi urm. din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a convocat Adunarea Generală a 
Creditorilor SC Diana Trading SRL pentru data de 25.09.2018, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului 
judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş. 
Ordinea de zi a Adunării Creditorilor debitorului SC Diana Trading SRL: 
(1). Prezentarea situației dosarului penal nr. 3550/P/2016. 
(2). Mandatarea de către Adunarea Generală a Creditorilor a unui creditor în vederea formulării în prezenta cauză a unei 
plângeri împotriva soluției de neurmărire sau netrimitere în judecată în temeiul art. 340 din NCPP și să își însușească 
prezentul demers judiciar prin formularea unei plângeri prealabile astfel cum prevăd disp. art. 241 CP. 
Desfăşurarea şedinţei Adunării Generale a Creditorilor Şedinţa Adunării Creditorilor este prezidată de practician în 
insolvență ec. Popescu G. asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL. De asemenea, lichidatorul judiciar 
asigură totodată şi secretariatul şedinţei, în conformitate cu disp. art. 13 alin. (1) din Legea 85/2006: „Adunarea 
creditorilor va fi convocată şi prezidată de administratorul judiciar sau, după caz, de lichidator, dacă legea sau 
judecătorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul şedintelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului 
judiciar sau, după caz, a lichidatorului.” Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin (1) din Legea nr. 85/2006 „cu excepţia 
cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele adunării creditorilor vor avea loc în prezenţa titularilor de 
creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor asupra averii debitorului, iar deciziile adunării 
creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente.” 
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Participare: La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.09.2019 au transmis punct de vedere în scris 
următorii creditori: 
1. D. G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș, creditor bugetar ce deține un procent de 1,17 % din totalul masei credale, 
conform Tabelului definitiv ajustat 1 de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Diana Trading SRL publicat în 
BPI nr. 8430/02.05.2017, a transmis punctul de vedere scris nr. 187.879/2015/23.09.2019 prin poșta electronică în data 
de 24.09.2019. 
Cvorum: Lichidatorul judiciar constată faptul că Adunarea Generală a Creditorilor nu este legal întrunită, nefiind 
îndeplinite condițiile instituite de art. 15 din Legea nr. 85/2006, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege. 
Discutarea ordinii de zi: (1). Prezentarea situației dosarului penal nr. 3550/P/2016. 
1. D. G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș, creditor bugetar ce deține un procent de 1,17% din totalul masei credale, 
conform Tabelului definitiv ajustat 1 de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Diana Trading SRL publicat în 
BPI nr. 8430/02.05.2017, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis punct de 
vedere în scris, a transmis următorul punct de vedere: „instituția noastră arată că a luat act de dosarul penal 
3550/p/2016”. 
Concluzii: Lichidatorul judiciar constată că nu este întrunit cvorumul prevăzut de lege, pentru luarea unei hotărâri cu 
privire la respectivul punct de pe ordinea de zi. 
Discutarea ordinii de zi: (2). Mandatarea de către Adunarea Generală a Creditorilor a unui creditor în vederea formulării 
în prezenta cauză a unei plângeri împotriva soluției de neurmărire sau netrimitere în judecată în temeiul art. 340 din 
NCPP și să își însușească prezentul demers judiciar prin formularea unei plângeri prealabile astfel cum prevăd disp. art. 
241 CP. 
1. D. G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș, creditor bugetar ce deține un procent de 1,17% din totalul masei credale, 
conform Tabelului definitiv ajustat 1 de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Diana Trading SRL publicat în 
BPI nr. 8430/02.05.2017, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis punct de 
vedere în scris, a transmis următorul punct de vedere: „mandatăm creditorul majoritar al procedurii să formuleze 
plângere împotriva soluției de neurmărire penală sau netrimitere în judecată”. 
Concluzii: Lichidatorul judiciar constată că nu este întrunit cvorumul prevăzut de lege, pentru luarea unei hotărâri cu 
privire la respectivul punct de pe ordinea de zi. 
Hotărâri: Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de disp. art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, 
lichidatorul judiciar constată că se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Lichidator judiciar, societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract, prin Consultant Insolvență 
SPRL, reprezentat legal de asociat coordonator ec. Popescu G.. 
 


