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Registrele de insolvență și de faliment
Franţa
Ce informații pot fi consultate în Registrul de insolvență din Franța?
Franța nu are un registru specific dedicat insolvenței, ci dispune de mai multe registre care includ hotărârile referitoare la insolvența debitorilor. Este vorba, în
special, de hotărârile de deschidere a procedurii de insolvență, de extindere a acesteia, de prelungire a perioadei de observare, de transformare a procedurii,
de încheiere sau de modificare a planului de restructurare, de terminare a procedurii sau de decizii care impun un faliment personal sau o interdicție de
gestionare. Numele mandatarilor judiciari sunt, de asemenea, menționate.
Registrele existente sunt următoarele:
Registrul comerțului și al societăților comerciale (Registre du commerce et des sociétés) pentru comercianții care sunt persoane fizice sau societăți
comerciale;
Nomenclatorul de meserii (Répertoire des métiers) pentru artizanii care sunt persoane fizice sau juridice;
Registrul întreprinderilor (Répertoire des entreprises) din departamentele Bas-Rhin, Haut-Rhin și Moselle, pentru întreprinderile de artizanat situate în aceste
departamente;
Registrul agricol (Registre de l’agriculture) pentru întreprinderile agricole.
În plus, unele dintre hotărârile menționate mai sus sunt publicate prin intermediul unui anunț în Buletinul oficial de anunțuri civile și comerciale ( Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales), precum și într-un registru al comunicatelor juridice.
Cum se efectuează interogarea registrelor de insolvență din Franța?
Informațiile din registrele comunicatelor juridice, din Buletinul oficial de anunțuri civile și comerciale, precum și cele din Registrul comerțului și al societăților
comerciale sunt centralizate în cadrul portalului pentru publicitatea legală a întreprinderilor (Portail de la Publicité Légale des Entreprises), care poate fi
accesat la următoarea adresă: https://www.bodacc.fr/
Accesul la registrele de insolvență din Franța este gratuit?
Informațiile sunt gratuite.
Care este perioada acoperită de registrele de insolvență din Franța?
Acest portal oferă acces la comunicatele juridice publicate începând cu 1 ianuarie 2010 și la publicațiile Buletinului oficial de anunțuri civile și comerciale de
la 1 ianuarie 2008.
Site-ul Registrului comerțului și al societăților comerciale poate fi consultat la adresa: https://www.infogreffe.fr/
Cea mai mare parte a informațiilor pot fi accesate în schimbul unei taxe.
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