PROGRAM

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.
Teme propuse:
 Stadiul implementării OUG 60/2019, privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea
unor obligaţii fiscale şi bugetare. Câte companii au beneficiat de prevederile actului normativ
şi câte au ieşit din insolvenţă datorită prevederilor acestei ordonanţe?;
 Efectele crizei economice generată de pandemie asupra insolvenţei. Creşterea numărului
de insolvenţe 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 unor
obligaţii 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 şi
reglementările 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 acest
cont de afectaţiune specială, măsuri care contravin dispoziţiilor Legii speciale 85/2014;
 Interpretarea şi aplicarea, de către instanţele naţionale române, a prevederilor
Regulamentului UE nr. 848/2015 privind competenţa internaţională;
 Transpunerea directivei privind cadrele de restructurare preventivă – a doua şansă pentru
concordatul preventiv?
 Rolul şi profilul practicianului în restructurare în procedurile de pre-insolvenţă şi insolvenţă;
 Transpunerea directivei restructurării.

09:30 – 10:00 Conectare la platforma ZOOM;
10:00 – 13:30 Speakeri propuşi*:
Moderator: Nicoleta Munteanu, Partener Euro Insol
Panel I - 10:00 - 11:30
• Reprezentant Ministerul Justiţiei (tbc);
• Claudiu Daniel Dolot, Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
(confirmat);
• Simona Miloş, Preşedintele INPPI (confirmat);
• Andreea Deli-Diaconescu, Av.Dr., Membru în consiliul de conducere al INPPI (confirmat);
• Cristina Ienciu-Dragoş, Head of Legal, CITR şi Country Coordinator, INSOL Europe
(confirmat);
Tema: Restructurarea şi transpunerea Directivei Europene în legislaţia naţională
• Luciana Ghiţulescu, Practician în insolvenţă, Euro Insol (confirmat);
Tema: Executarea silită prin poprirea contului unic de insolvenţă şi eliberarea sumelor din acest
cont de afectaţiune specială, măsuri care contravin dispoziţiilor Legii speciale 85/2014
• Simona Petrişor, Partener, Bondoc şi Asociaţii SCA (confirmat);
Tema: Transpunerea directivei privind cadrele de restructurare preventivă – a doua şansă pentru
concordatul preventiv?
• Adrian Vascu, Senior Partner, Veridio (confirmat)
Tema: Evaluarea în contextul modificării Legii 85

Pauză - 11:30 - 11:40
Panel II - 11:40 - 13:30
• Stan Tîrnoveanu, Partener Senior, Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners (confirmat);
Tema: Utilizarea cu bună-credinţă a acordului de restructurare şi a concordatului preventiv în
vederea prevenirii insolvenţei
• Conf. Univ. dr. Vasile Nemeş, Avocat în Baroul Bucureşti, formator în cadrul Institutului
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA) (confirmat);
• Gheorghe Piperea, Partener, RomInsolv SPRL (confirmat);
Tema: Transpunerea directivei restructurării
• Av. Drd. Daniela Ilinca, Partner, Borza şi Asociaţii (confirmat);
Tema: Interpretarea şi aplicarea, de către instanţele naţionale române, a prevederilor
Regulamentului UE nr. 848/2015 privind competenţa internaţională
• Sorin Adrian Petre, Preşedinte, ANEVAR (confirmat);
Tema: Evaluarea în cadrul procesului de insolvenţă
• Speranţa Munteanu, fost Preşedinte şi Membru de Onoare al Turnaround Management
Association (confirmat);
Tema: Rolul şi profilul practicianului în restructurare în procedurile de pre-insolvenţă şi insolvenţă
• Valentin Drăgoi, Managing Partner, DT Lawyers (confirmat).
Tema: Concordatul preventiv – mecanism de salvare a companiilor sau primul pas spre faliment.
13:30 – 14:00 Întrebări şi răspunsuri.

