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CONFERINTA
Organizeaz|
`n parteneriat cu
institutul național pentru
Pregătirea Practicienilor
în insolvență (inPPi)

romania
sub noul
,,Cod al insolvenTei”

HoTEl MarsHal GarDEn  BucurEșTi  4 iuniE 2014
Finmedia a lansat prima publicație din românia dedicată noii legi privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, mai exact Ghidul
insolvenței, ediția a ii-a. De aceea, ideea organizării unui eveniment la care
să participe actorii importanți care au contribuit la realizarea noii legislații
în domeniu a venit ca o urmare ﬁrească. astfel, pe 4 iunie 2014, în cadrul
Conferinței insolvența din românia sub noul “Cod al insolvenței”,
specialiștii în insolvență vor dezbate pe larg noutățile aduse în românia și
în Europa de noua lege privind procedurile de prevenire a insolvenței și
de insolvență, principiile fundamentale ale procedurii insolvenței,
aspectele noi referitoare la deschiderea procedurii și nu numai. De
asemenea, invitații noștri vor încerca să răspundă la întrebarea ”care sunt
cele mai importante aspecte care ar ﬁ trebuit să ﬁe incluse/mai bine
reglementate în noua lege?”.

sunt invitati sa participe la acest
eveniment practicieni în
insolvență, avocați, reprezentanți
ai băncilor, reprezentanți ai
companiilor de utilități,
reprezentanți ai companiilor de
leasing, reprezentanți ai
companiilor de asigurări, Banca
Mondială, Ministerul Justiției,
curtea de apel București,
Tribunalul Municipiului
București, Baroul București,
csM, unPir, Bnr, inPPi etc.

Program
09.00
09.30
09.45

Înregistrarea participanților
cuvânt de deschidere - robert CAzAnCiuC, Ministrul Justiției
sesiune de prezentări și discuții
Arin StăneSCu, Președintele uniunii naționale a Practicienilor în insolvență (unPir) –
”Procedurile de prevenire a insolvenței”
Florin Moțiu, consilier al Ministrului Justiției – ”regimul contractelor în derulare în procedura
insolvenței”
ioAn AdAM, parlamentar camera Deputaților
*SiMonA Miloș, Președinte institutul național de Pregătire a Practicienilor în insolvență (inPPi)
*AlexAndru StăneSCu, reprezentant Banca Mondială în românia
irinA șArCAne, Partener coordonator șarcane si asociatii, Team leader codul insolventei ”insolvența grupurilor de societăți
Florin dăneSCu, Președinte Executiv asociația română a Băncilor (arB)
rAdu buFAn, asociat Prof. univ. Dr. radu i. Motica și asociații – ”registrul creanțelor bugetare”
MirelA iovu, Vicepreședinte al asociației consilierilor Juridici din sistemul Financiar Bancar –
”sistemul bancar și provocările noii reglementări a insolvenței"
*AndreeA deli-diAConeSCu, Partener Deli&asociații
* sub rezerva conﬁrmării

12.30
13.00

sesiune de întrebări și răspunsuri
lunch
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