BACK IN BUSINESS VERSUS
„PURGATORIUL” FALIMENTULUI
ediția a V-a
25 Februarie 2016
Radisson Blu Hotel
Partener

Eveniment susținut de:

Context
•

•

•

•

Cea de-a V-a ediţie a conferinţei cu tema BACK IN BUSINESS VERSUS „PURGATORIUL”
FALIMENTULUI va prezenta evoluţia numărului de proceduri de insolvenţe deschise în anul
2015 şi care sunt perspectivele pentru anul 2016. În acelaşi timp, vom arăta câteva cazuri de
reorganizare de succes.
De asemenea, în cadrul conferinţei vor fi analizate două legi care afectează consumatorii,
sistemul financiar- bancar şi profesiile liberale (practicieni în insolvenţă, avocaţi, executori
judecătoreşti, evaluatori autorizaţi, consultanţi fiscali etc.)
România avea nevoie de Legea 151 / 2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice,
act normativ care va intra în vigoare în data de 31 decembrie 2016. Este interesant de evaluat
care sunt costurile necesare pentru implementarea acestei legi (Ministerul Economiei a
anunţat că trebuie angajaţi 600 de judecători, 750 de grefieri, 500 de experţi în cadrul ONRC,
174 de persoane în cadrul comisiilor teritoriale etc.)
Totodată, vom avea o sesiune de dezbateri despre Legea privind stingerea creditelor prin
darea în plată a imobilelor ipotecate (Legea dării în plată), care a fost retrimisă spre
dezbatere Parlamentului de către Preşedintele Klaus Johannis.

Agendă

Teme de discuţie

Audienţă

09:00-09:30
Înregistrarea
participanţilor şi
welcome coffee

Exemple de reorganizări reuşite;
studii de caz;
Sectoarele economice unde se
înregistrează cele mai multe şi cele
mai puţine insolvenţe;
Efectele insolvenţelor asupra
bugetului de stat, a creditorilor şi a
angajaţilor;
Cum poate fi deblocat mecanismul
tranzacţiilor cu activele societăţilor
aflate în proces de insolvenţă?
Portaluri de valorificare a activelor
companiilor intrate în insolvenţă;
Normele de reglementare ale Legii
Nr. 51 / 2015;
Poate fi aplicată Legea privind
stingerea creditelor prin darea în
plată a imobilelor ipotecate?

bancheri şi reprezentanţi ai
societăţilor de leasing;
practicieni în insolvență;
avocaţi;
executori judecătoreşti;
evaluatori autorizaţi;
consultanţi fiscali;
firme specializate în
recuperarea creanţelor;
autorităţi publice locale şi
centrale;
reprezentanţi administraţii
fiscale judeţene;
reprezentanţi ai companiilor
de utilităţi;
asociaţii patronale şi
profesionale;
ONG-uri cu profil juridic;
mass-media

09:30-11:30
Sesiunea I

11:30-12:00 Business
networking
coffee break
12:00-14:00
Sesiunea a II-a

14:00-15:00 Business lunch

Speakeri propuși
Gheorghe Piperea, Președinte interimar, UNPIR
Simona Miloş, Preşedintele INPPI

Valentina Burdescu, Directorul Direcţiei Buletinul procedurilor de
insolvenţă din cadrul ONRC (confirmat)
Iancu Guda, Services Director Coface (confirmat)
Florian Mateiță, Partener, RomInsolv (confirmat)
Reprezentant Ministerul Economiei
Reprezentant Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului
Rolland Szabo, Managing Partner, Casa de Insolventa RAVA (confirmat)
Reprezentant bancă comercială
Reprezentant societate de avocatură
Reprezentant birou de executor judecătoresc
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