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Conferinţa “CODUL INSOLVENŢEI”

Grupul de presă BURSA organizează, în parteneriat cu
Institutul Naţional de Pregătire a Practicienilor în Insolvenţă
(INPPI), a doua ediţie a Conferinţei “CODUL INSOLVENŢEI”, în
data de 31 martie 2015, începând cu orele 9:30, la Hotel Pullman,
World Trade Center Bucharest, sala Mexico & Seoul.

Context
20.696 de firme au intrat în insolvenţă, în 2014, cu 30% mai puţine
faţă de 2013, potrivit datelor de la Registrul Comerţului.
“Noua lege, adoptată anul trecut, care include într-un singur cod
procedurile de insolvenţă şi pre-insolvenţă, este modernă şi în mare
măsură compatibilă cu standardele internaţionale. Cu toate acestea,
lipsa unei culturi a negocierii şi salvării ridică întrebarea dacă
procedurile de restructurare vor fi utilizate în practică, dacă vor fi
asigurate noi finanţări şi dacă participanţii cheie, inclusiv autorităţile
fiscale, vor lua parte la acest proces”, potrivit lui Leif M. Clark,
Judecător, Senior Expert Banca Mondială.
Conferinţa programată de ziarul BURSA va aborda efectele
resimţite, în practică, după modificarea „Codului Insolvenţei”.

Speakeri invitaţi
• Robert-Marius Cazanciuc, Ministrul Justiţiei;
• Ana Birchall, Deputat PSD, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci,
Camera Deputaţilor;
• Elisabetta Capannelli, Country Manager, Banca Mondială România şi
Ungaria;
• Radu Graţian Gheţea, Preşedinte, Asociaţia Română a Băncilor;
• Guillermo Tolosa, Reprezentant FMI pentru România;
• Simona Miloş, Preşedinte, Institutul Naţional pentru Pregătirea
Practicienilor în Insolvenţă;
• Andreea Deli-Diaconescu, Membru, Institutul Naţional pentru Pregătirea
Practicienilor în Insolvenţă;
• Nicoleta Munteanu, Partener, Euro Insol;
• Horaţius Dumbravă, Judecător, Membru al Consiliului Superior al
Magistraturii;
• Stan Tîrnoveanu, Partener Senior, Zamfirescu Racoţi & Partners.
Notă: Pentru a vedea lista speakerilor confirmaţi vă rugăm să consultaţi programul evenimentului.

Teme propuse
• Rata de succes a procedurilor de insolvenţă, după adoptarea noului
Cod;
• Efectele noului Cod asupra mediului de afaceri;
• Prevenirea insolvenţei şi reorganizarea judiciară;
• Soluţiile de restructurare în pre-insolvenţă;
• Reglementarea insolvenţei persoanelor fizice;
• Finanţarea companiilor în insolvenţă;
• Rolul băncilor în restructurarea companiilor.

Target
La conferinţă vor fi prezenţi aproximativ 200 de participanţi:
• reprezentanţi ai autorităţilor publice;
• practicieni în insolvenţă;
• avocaţi;
• consultanţi;
• reprezentanţi juridici din companii;
• jurnalişti.
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