


Grupul de presă BURSA	 organizează, în parteneriat cu Institutul
Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă (INPPI),videoconferinţa "Codul Insolvenţei”, în data de 30 martie 2021, începând cu ora
10:00. Evenimentul va putea fi urmărit, în direct, pe site-ul www.bursa.ro,pe contul de Facebook al ziarului BURSA, pe canalul de YouTube BURSA,precum şi pe conturile de Facebook ale partenerilor media.

VIDEOCONFERINŢA BURSA

CODUL INSOLVENŢEI
Ediţia a VIII-a

www.bursa.ro


 Stadiul implementării OUG 60/2019, privind reglementarea unor măsuri pentru stingereaunor obligaţii fiscale şi bugetare. Câte companii au beneficiat de prevederile actuluinormativ şi câte au ieşit din insolvenţă datorită prevederilor acestei ordonanţe?;
 Efectele crizei economice generată de pandemie asupra insolvenţei. Creşterea numărului deinsolvenţe în mediul privat de afaceri;
 Evoluţia insolvenţelor din ţara noastră, în pandemie;
 Soluţii de restructurare pentru firmele cu probleme;
 Stadiul implementării OUG 60/2019 privind reglementarea măsurilor pentru stingerea unorobligaţii fiscale şi bugetare;
 Termene pentru transpunerea Directivei 2019/1023 privind cadrele	 de	 restructurare	preventivă;
 Insolvenţa în sectorul companiilor de stat - între realitatea societăţilor de la noi şireglementările europene;
 Concordatul preventiv – mecanism de salvare a companiilor sau primul pas spre faliment;
 Procesul de evaluare în domeniul insolvenţei – problematici şi soluţii;
 Restructurarea şi transpunerea Directivei Europene în legislaţia naţională;
 Executarea silită prin poprirea contului unic de insolvenţă şi eliberarea sumelor din acestcont de afectaţiune specială, măsuri care contravin dispoziţiilor Legii speciale 85/2014;
 Interpretarea şi aplicarea,	 de	 către	 instanţele naţionale române, a prevederilorRegulamentului UE nr. 848/2015 privind competenţa internaţională;
 Transpunerea directivei privind cadrele de restructurare preventivă – a doua şansă pentruconcordatul preventiv?

Teme propuse



Moderator: Nicoleta Munteanu, Partener Euro Insol
 Reprezentant Ministerul Justiţiei;
 Reprezentant Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
 Reprezentant Ministerul Finanţelor;
 Reprezentant Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului;
 Mihai-Alexandru Badea, Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Camera Deputaţilor;
 Nicolae Şerban, Preşedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Senatul României;
 Niculae Bălan, Preşedintele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă;
 Simona Miloş, Preşedintele INPPI;
 Andreea Deli, Av.Dr., Membru în consiliul de conducere al INPPI;
 Cristina Ienciu-Dragoş, Head of Legal, CITR şi Country Coordinator, INSOL Europe;
 Luciana Ghițulescu, Practician în insolvenţă, Euro Insol;
 Av. Drd. Daniela Ilinca, Euro Insol;
 Simona Petrişor, Partener, Bondoc şi Asociaţii SCA;
 Cristina Rotaru-Radu, Director, Institutul Naţional al Magistraturii;
 Av. Traian-Cornel Briciu, Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România;
 Sorin Adrian Petre, Preşedinte, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România;
 Adrian Vascu, Senior Partner, Veridio;
 Valentina Burdescu, Director general, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
 Claudiu Daniel Dolot, Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;
 Gheorghe Piperea, Fondator SCA Piperea şi Asociaţii;
 Valentin Drăgoi, Managing Partner, DT Lawyers;
 Speranţa Munteanu, fost Preşedinte şi Membru de Onoare al Turnaround Management Association;
 Reprezentant, Direcţia Naţională Anticorupţie;
 Reprezentant, Tribunalul Bucureşti.

Speakeri propuşi



Evenimentele	Grupului	de	presă BURSA

 Peste 150 de evenimente organizate;
Mai mult de 20.000 de participanti din: mediul de afaceri; finanţe; bănci; autorităţipublice; diplomaţi; avocaţi, consultanţi, jurnalişti.Conferinţele şi mesele rotunde sunt transmise live pe www.bursa.ro, pe reţelelede socializare, pe canalul de YouTube, relatate pe site ul www.bursa.ro şi analizate în ziarulBursa. Comunitatea oamenilor de afaceri din România este avangarda care readucenormalitatea în economia noastră blocată de pandemia cu Covid-19, iar organizareareuniunilor în aceste condiţii de stare de necesitate reprezintă sarcina ziarului BURSA, cavehicul informaţional, organizator şi gazdă tradiţională a acestor evenimente de contact,pentru transferul deschis de know-how, formarea de opinii, oportunităţi şi înţelegeri înafaceri, pe care le numim Conferinţele BURSA.Organizarea de acum este adaptată împrejurării stării de necesitate, astfel căreuniunea va avea loc în spaţiul virtual, în care nu ne putem contamina cu nimic altcevadecât de folosul întâlnirii şi plăcerea ei.Evenimentele noastre s-au bucurat de un real succes fiind vizionate, în medie, de35.000 de persoane și avand un impact  de aproximativ 55.000 de persoane.
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