U.N.P.I.R. FILIALELE ALBA, DOLJ, HUNEDOARA, SIBIU
SEMINAR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
„Legea insolvenței și probleme reale ale procedurii în aplicarea ei. Legalitate și
oportunitate. Raporturile dintre principalii participanți ai procedurii: Judecător sindicPractician-Creditori“

10-12 Martie 2017, Geoagiu-Băi, jud. Hunedoara
Vineri 10.03.2017 (14,00-19,30)
14,00 – 15,00 – Înregistrarea participanților
15,00 – 15,45 - cj. Nistor Adriana Violeta - practician în insolvență, lector INPPI - ”Creanțele
curente în procedura insolvenței”
15,45 – 17,00 - av. Simona Miloș – practician in insolvență, președinte INPPI , av. drd. Andreea
Deli – practician in insolvență, lector INPPI - ”Codul insolventei - jurisprudenta, opinii,
argumente. ”
17,00-17,30 – Pauză de cafea
17,30 – 18,30 - ec. Viorica Munteanu – practician în insolvență, membru CNC, Lector INPPI ”Noutăți în legislația fiscală cu aplicabilitate începând cu ianuarie 2017. Regimul TVA la
vânzarea construcțiilor.”
18,30 -19,30 - ec. Cornel Ionașcu - practician în insolvență, Președinte ISD - ”Analiza
declarațiilor de creanță și întocmirea tabelelor de creanță”
Sâmbătă 11.03.2017 (9,30-14,00)
9,30-10,10 - jud. Csaba Nasz – președinte judecatoria Sânnicolau Mare - "Unele considerații
cu privire la răspunderea practicianului in insolvență în condițiile Legii nr. 85/2014"
10,10 -10,50 - av. Stan Tîrnoveanu – practician în insolvență, Prim-Vicepresedinte UNPIR ”Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (Codul
Insolvenţei): Între presiunea de amendare a unor prevederi existente şi transpunerea
proiectului directivei europene şi a recomandărilor UNCITRAL”
10,50–11,30 jud. Șchiopu Florica – Vicepreședinte Tribunalul Alba - ”Instituția
administratorului special în procedura insolvenței – Legea 85/2014”
11,30-12,00 – Pauză de cafea
12,00-12,30 - ec. ing. Daniel Manațe – președinte ANEVAR - ”Evaluarea pentru insolvență.
Colaborarea cu evaluatorul”
12,30-13,10 jud. Flavius Moțu – Președinte Tribunalul Specializat Cluj - "Regimul juridic al
sumelor de bani ale debitorului insolvent afectate de cauze de preferinţă"
13,10 -13,30 ec. Bogdan Herzog – Practician în insolvență "Sistemul monetar internațional și
insolvența națiunilor."
13,30 – 14,00 Prof. univ. dr. Radu Bufan - Universitatea de Vest Timișoara , av. dr. Florentina
Folea – "Valorificarea bunurilor în procedura insolvenței. Aspecte nereglementate expres
și propuneri de bune practici"

