Universitatea Româno-Americană, INSOL EUROPE, Universitatea Nicolae Titulescu
organizează Conferința Națională
REFORMELE NOULUI REGULAMENT EUROPEAN PRIVIND PROCEDURILE DE
INSOLVENȚĂ
27 aprilie 2017, Universitatea Româno-Americană
http://insolvency.rau.ro/

Conferinţa va fi inclusă în programul de pregătire şi perfecţionare continuă a avocaţilor. Punctele
de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinţei, în baza criteriilor de evaluare
INPPA

Sub generosul patronaj al celui mai prestigios organism profesional european din domeniul
insolvenței, INSOL EUROPE, conferința vă invită să participați la un eveniment deosebit de
analiză și dezbatere a unor subiecte extrem de actuale din materia insolvenței interne și
transfrontaliere în compania unor reputați specialiști ai dreptului insolvenței: profesori
universitari, magistrați, avocați, practicieni în insolvență, reprezentanți ai Ministerului Justiției și
ai Oficiului Național al Registrului Comerțului din România.
Temele abordate vor analiza reforma noului regulament european și vor avea în vedere mai ales
aspecte concrete ale problematicilor generate de incidența insolvenței transfrontaliere în/cu
mediul de afaceri românesc din România și din străinătate, și modalitatea în care dispozițiile
noului regulament european contribuie la soluționarea acestora.
Printre subiectele prezentate de lectori menționăm:
 problematica aplicarii Regulamentului UE 2015/848 insolvenței persoanelor fizice
 restructurare preventivă
 insolvența societăților de grup prin analize de drept comparat și examen jurisprudențial,
 forum shopping
 salvarea întreprinderilor de la faliment
 analiza propunerii de Directivă privind restructurarea preventivă, a doua şansă şi
eficientizarea procedurilor de restructurare preventivă, remitere de datorie si insolvenţă,
 examen jurisprudențial al procedurilor de insolvență transfrontalieră cu debitori
întreprinzători români.
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Conferința este susținută de parteneri instituționali de prestigiu: Uniunea Națională a
Practicienilor în Insolvență din România, Institutul Național de Pregătire a Practicienilor
în Insolvență, Baroul Ilfov.
Totodată, Conferința se bucură de sprijinul: British Romanian Chamber of Commerce,
Asociația Română de Drept și Afaceri Europene, Societatea Profesională Notarială
Aequitas, Tuleașcă Lawyers, Casa de Insolvență Transilvania.
Universitatea Româno-Americană mulțumește partenerilor săi pentru că au acceptat să susțină
acest eveniment.
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PROGRAMUL CONFERINȚEI
9:00 – 9:20 Coffee and registration
9:20 – 11:15
Deschidere
Cuvîntul Rectorului - Prof. univ. dr. Ovidiu Folcuț, Rectorul Universității RomânoAmericane Cuvîntul președintelui comitetului de organizare – Conf. univ. av. dr. Luminița
Tuleașcă
Alocuțiune: Dr. Ana Birchall, Ministru Delegat pe Probleme de Afaceri Europene - în curs
de confirmare.
Alocuțiune: Niculae Bălan, președinte Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din
România, partener BDO.
Alocuțiune: Radu Lotrean, vicepreședinte INSOL EUROPE
Panelul 1 – Moderator: Conf. univ. av. dr. Luminița Tuleașcă
______________________________________________________________
Radu Lotrean, vicepreședinte INSOL EUROPE, Partener fondator CITR – temă în curs de
confirmare.
______________________________________________________________________________
Prof. univ. av. dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept, Universitatea din
București, ”Insolvența grupului de societăți în legea română”.
______________________________________________________________________________
Dr. Nicoleta
Țăndăreanu,
judecător
Înalta
Curte
de
Casație
și
Justiție,”Aspecte privind insolvența membrilor unui grup de societăți în lumina Regulame
ntului UE nr. 2015/848”.
______________________________________________________________________________
11:15 – 11:30 Pauză de cafea
11:30 – 13:15- Panel 2 – Moderator: Lector univ. dr. Sergiu Golub
_______________________________________________________
Valentina Burdescu, director general Oficiul Național al Registrului Comerțului, ”Buletinul
Procedurilor de Insolvență din perspectiva Regulamentului (UE) 2015/848 al Parlamentului European
și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență și a Propunerii de Directiva privind
restructurarea preventivă, a doua şansă şi eficientizarea procedurilor de restructurare preventivă,
remitere de datorie si insolvenţă”.
_____________________________________________________________________________________
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Dr. Marcela Comșa, judecător delegat la Ministerul Justiției, ”Regulamentul UE 2015/848 –
Domeniu de aplicare”.
______________________________________________________________________________
Drd. Nicoleta Mirela Nastasie, judecător Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, “Rolul
judecătorului român în implementarea Noului Regulament European privind procedurile de
insolvenţă”.
_____________________________________________________________________________
Prof. univ. dr. Mihai Șandru, Academia Română, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir,
temă în curs de confirmare.
______________________________________________________________________________
13:15 – 14:00 Pauză de prînz
14:00 – 15:45 Panelul 3 - Moderatori: Conf. univ. av. dr. Vasile Nemeș &
Dr. Gabriela Fierbințeanu
______________________________________________________________________________
Lector univ. av. dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Napoca, ”De la forum shopping la turism judiciar intern. Radiografia unui fals concept”.
______________________________________________________________________________
Conf. univ. av. dr. Vasile Nemeș, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, temă în
curs de confirmare.
______________________________________________________________________________
Lector univ. dr. Manole Popa, Facultatea de Drept, Universitatea din București, ”Societățile de
grup în procedura insolvenței din perspectiva legislației naționale și europene”.
______________________________________________________________________________
Claudia Coca Roșianu, consilier juridic Ministerul Justiției, ”Propunerea de Directiva
privind restructurarea preventivă, a doua şansă şi eficientizarea procedurilor de restructurare
preventivă, remitere de datorie si insolvenţă”.
______________________________________________________________________________
15:45 – 16:00 - Pauză de cafea
16:00– 17:45 Panelul 4 - Moderator: Lector univ. dr. Manole Popa
________________________________________________________
Dr. Gabriela Fierbințeanu, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, Oficiul
Național al Registrului Comerțului,” Centrul intereselor principale - percepția privind locul în care
debitorul își administrează interesele”.
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______________________________________________________________________________
Drd. Mirela Iovu, vicepreședinte CEC Bank, <“Cultura salvării” în dreptul comparat sau
salvarea întreprinderilor de la faliment, între deziderat și realitate”>.
______________________________________________________________________________
Conf. univ. av. dr. Luminița Tuleașcă, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană,
Managing Partner Tuleașcă Lawyers, Examen jurisprudențial al procedurilor de insolvență
transfrontalieră cu debitori întreprinzători români.
______________________________________________________________________________
Av. Stan Tîrnoveanu, avocat partener Zamfirescu, Racoți and Partners, ”Considerații privind
procedura secundara și procedura principală de insolvență, recunoașterea unei proceduri de
insolvență deschisă în alt stat”.
______________________________________________________________________________
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