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Principii
1.

acordarea unei şanse debitorilor onești/viabili de redresare eficientă şi efectivă a
afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenței, fie prin
procedura de reorganizare judiciară;
o Prevalența reorganizării față de faliment
o Comunicarea din 12.12 a Comisiei către Parlamentul European
2. maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanțelor de către
creditori;
o Legătura cu scopul procedurii
3. asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare,
derularea procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi
imparțială, cu un minim de costuri;
o Timp vs. costuri
4. asigurarea unui tratament echitabil al creditorilor de acelaşi rang;
o Concursualismul

Principii (cont.)
5.

asigurarea unui grad ridicat de transparență şi previzibilitate în procedură;
o Garanția unei proceduri corecte
6. recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de prioritate a creanțelor,
având la bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile;
o Efect: încurajarea creditării
7. limitarea riscului de credit şi a riscului sistemic asociat tranzacțiilor cu instrumente financiare
derivate prin recunoaşterea compensării cu exigibilitate imediată în cazul insolvenței şi
preinsolvenței unui cocontractant, având ca efect reducerea riscului de credit la o sumă netă
datorată între părți sau chiar la zero atunci când, pentru acoperirea expunerii nete, au fost
transferate garanții financiare;
o Respectarea regulilor internaționale
8. asigurarea accesului la surse de finanțare în perioada de preinsolvență, observație şi reorganizare,
cu crearea unui regim adecvat pentru protejarea acestor creanțe;
o Creșterea șanselor de reorganizare

Principii (cont.)
9.

fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, cu
asigurarea unui tratament echitabil între creditorii de acelaşi rang, a recunoaşterii
priorităților comparative şi a acceptării unei decizii a majorității, urmând să se ofere
celorlalți creditori plăți egale sau mai mari decât ar primi în faliment;
o Sprijinirea reorganizării de către creditori
10. favorizarea, în procedurile de preinsolvență, a negocierii/renegocierii amiabile a
creanțelor şi a încheierii unui concordat preventiv;
o Șanse superioare de recuperare, comparativ cu insolvența
11. valorificarea în timp util şi într-o manieră cât mai eficientă a activelor în procedura
de faliment;
o Repunerea rapidă a activelor în circuitul economic
12. în cazul grupului de societăți, coordonarea procedurilor de insolvență, în scopul
abordării integrate a acestora;
o Strategie adecvată și reducerea costurilor
13. administrarea procedurilor de prevenire a insolvenței şi de insolvență de practicieni
în insolvență şi desfăşurarea acestora sub controlul instanței de judecată.
o Abordare profesională unitară

Definții
• 70 față de 35
• Clarificatoare:
o Administrator special
o Creanțele beneficiind de o cauză de preferință
o Creditorii indispensabili
o Debitor în dificultate financiară
o Programul de plată al creanțelor
o Subansamblul funcțional
o Valoarea prag

Definiții (cont.)
• Definiții noi
o Creditorul curent
o Extrasul raportului de activitate
o Profesiile liberale
o Supravegherea
o Testul creditorului privat
o Definiții referitoare la grupul de societăți
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